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Resumé
Jord er en knap ressource. Som Mark Twain citeres for at have sagt: ”Buy land – they aren’t
making it anymore” (Gallent et al., 2019, p. 13). Landbrugsinvesteringer er stigende i hele
verden, og også i Danmark, dels som del af en ’finansialisering’ af landbrugsjorden, dvs. at der
investeres i jorden som i andre investeringsobjekter, motiveret af investeringens afkast og
mulige prisudvikling; og dels som en måde at sikre sig kontrol og beslutningskompetence over
arealanvendelse, produktion og evt. miljøpåvirkning fra denne.
Projektet ”Landbruget og lokale værdikæder: Hvordan bidrager nye ejerskabsformer og
forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?” er så vidt vides det første studie
herhjemme, der har undersøgt (mulige) stedseffekter af de nye ejerkredse og
investeringsrationaler, som liberaliseringen af landbrugsloven har muliggjort i Danmark
gennem tilladelse af fx selskabsejet, og gennem lempelsen af en række krav og reguleringer af
ejerskabet til landbrugsjord.
Der er tale om et eksplorativt studie, der har til formål at tage et første spadestik ind i en
kompleks og samfundsrelevant problemstilling omkring stedseffekter af nye ejerformer, der
ikke tidligere har været genstand for meget forskning i en Vesteuropæisk sammenhæng. Det
er altså ejerskabets eller investorrationalernes påvirkning af lokalsamfund – på godt og ondt –
snarere end de enkelte landbrug som virksomheder, der er i fokus. Forskningsprojektet
inkluderer et litteraturstudium, analyser af registerdata, samt seks casestudier, udvalgt så de
viser et spektrum af ejerkredse, fra små, lokale jordbrugsfonde, over danske kapitalfonde til
udenlandske ditto. Da der ikke findes et overblik over hverken de nye ejerformer eller de nye
ejerkredse i dansk landbrug, har de måttes udvælges dels ud fra cases omtalt i medierne, og
dels ud fra hvilke ejerkredse, der sagde ja til at deltage. I sin endelig form er studiet endt med
ikke at repræsenterer finansielt orienterede ejere, eller fjernejere, der er direkte og aktivt
involverede i driften af ejendomme. Dette fravær vil det være vigtigt at rette op på i fremtidige
undersøgelser.
Studiet fra danske forhold indikerer, at det betyder noget, hvem der ejer jorden. Ikke så
meget hvordan, men hvorfor man ejer den. Studiet peger på at investorer, der har et udtrykt
mål om at bidrage til udviklingen i landdistrikterne, har flere positive lokale stedseffekter. Flere
bundlinjer. Med andre ord opnår de det, meget af landbrugspolitikken fra EU og Christiansborg
stræber efter: Multifunktionalitet. Det angår såvel jobs (hvor mange jobs der skabes eller
bevares, og hvor mange hektar der går til at oppebære et job) som introduktionen af nye
afgrøder og nye afsætningskanaler; og det angår samarbejder i lokalområdet, så vel som
foreningsaktiviteten lokalt. Det angår også miljø og naturforbedringer. Mange af de positive
stedseffekter opnår disse investorer gennem deres direkte involvering; andet opnår de
indirekte, fx gennem de forpagtere, de vælger, og de krav, de stiller til dem.
De institutionelle landbrugsinvestorer i undersøgelsen, der alle har en (mere eller mindre)
passiv tilgang til investeringerne, har en målsætning om et stabilt afkast og langsigtet, sikker
investering afspejler sig i et højeffektivt og også landbrugsfagligt dygtigt storskala landbrug.
De opererer med én bundlinje (økonomisk afkast), om end miljø- og samfundshensyn
begynder at vinde indpas. Dette medfører at de foretrækker investeringer i moderne landbrug,
som vi har kendt dem i mange år, bare endnu større.
En investerings lokale stedseffekter har ingen markedspris og påvirker derfor ikke direkte
ejerens (eller forpagterens) produktionskalkule. En finansielt orienteret, passiv og fjern
investor har derfor et meget lille incitament til at involvere sig i at skabe, eller sætte mål for,
positive stedseffekter.
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Et nyligt britisk studie af stedseffekter af landbrugsinvesteringer i Europa (Gallent et al., 2019)
fandt, at det er afgørende for stedseffekter af ændringer i ejerskabet til jorden, hvordan jorden
bruges, og til hvad, og hvordan ejerne – eller brugerne – engagerer sig i og med
lokalsamfundet.1 Samme forskere konstaterede, at selskabseje ofte anvender hvad de kalder
en indirekte og passiv investeringstilgang, der fører til et begrænset engagement i såvel
ejendommens anvendelse som i lokalsamfundet. De direkte, private investeringer anvender, i
modsætning hertil, oftere en aktiv investeringstilgang (Gallent et al., 2019). Forskerne
fremhæver dog, at det er afhængigt af investors motivation (dvs. investeringsrationale),
hvordan investoren engagerer sig i lokalsamfundets trivsel, i hvad, og med hvilke udkommer.
Som de udtrykker det:
”Beslutninger om arealanvendelse og ledelse udgår fra formålet med ejerskabet og
sætter aftryk på landskabet og påvirker lokalsamfundene” (Gallent et al., 2019, p.13,
original fremhævelse, egen oversættelse).
Hvor Gallent et al. (2019) påpeger, at de ikke kan finde nogen entydig sammenhæng mellem
investeringsstørrelse (målt økonomisk) og lokal stedseffekt, tegner vores danske materiale et
billede af, at investeringsrationale, bedriftsstørrelse, produktions-setup og stedseffekter samvarierer. De finansielt orienterede investorer i undersøgelsen er økonomisk og arealmæssigt
store; de mere ideelt orienterede investorer er væsentligt mindre. Dette betyder samtidig, at
effekterne fra de forskellige gårde, der er skiftet til ny ejerform, i studiet sammenlignes ’på
tværs’ af markant forskellige størrelser. Når forpagteren til en institutionelt, fjernejet gård på
ca. 150 ha, samdrevet med hans egne 250 ha, laver ”småtterier” for miljøet på alle 400 ha,
hvordan skal det så sammenlignes med de forpagtere (af en i øvrigt økologisk drevet gård) der
arbejder intenst med miljø og biodiversitet på 13 eller 21 ha? Absolut er det måske en mindre
påvirkning; set per arealenhed vil det være en større effekt. Begge vinkler kan være relevante.
Studiet her kan kun gøre opmærksom på forskellen og på vigtigheden af at blive klogere på
stedseffekter af nye ejerformer og investerings-rationaler. Mange iagttagere, både i Danmark
og på europæisk plan, forventer, at disse investeringer og skift i ejerskab vil vokse markant i
årene fremover.
Litteraturstudiet har vist, at der konstateres en stigende koncentration af ejerskabet til
landbrugsjorden i hele Europa (såvel som i mange andre dele af verden), og at der kommer
ikke bare nye ejere, men også nye investeringsrationaler til. Fra at eje jorden for at dyrke den,
bliver det mere hyppigt at eje jorden - eller være medinvestor i den - som investering. Dette
giver jorden en ny rolle som investeringsobjekt, også kaldet finansialisering eller finansgørelse.
Dette er et radikalt brud med den måde, hvorpå landbrug og ejerskab til landbrugsjorden har
været organiseret i Danmark i århundreder. Flettet ind i ejerskabet til jorden har der været et
tilhørsforhold og en tilknytning til stedet, måske gennem generationer, som betød, at
landbrugs- og stedsengagementet ofte var samvirkende. Med finansgørelsen af jorden som et
investeringsobjekt, og med landbrugslovens liberalisering, kommer der nye penge til
landbruget, og det vil i første omgang også sige til landområderne, så længe sælgerne af
landbrugsjorden bor i landdistrikterne. Fra EU’s organer er der dog i de senere år også
kommet adskillige betænkninger og rapporter, der påpeger farerne ved den igangværende
finansialisering og koncentration af ejerskab. Mange forskere udtrykker bekymring over denne
udvikling i forhold til landdistrikternes trivsel. Nogle forskere observerer, at fjernejerskab kan
være ’stedsblindt’. Nærværende danske studium viser dog også, at stedsengagement eller

Ejerskab er dog kun én af de ting, der påvirker stedudviklingen gennem kontrol med arealanvendelsen. Kontrollen
kan også opnås gennem langtidsforpagtning eller gennem kontrol af andre dele af værdikæden, fx salgs-,
forarbejdnings- og afsætningsled. Disse former for kontrol er dog ikke medtaget i designet af undersøgelsen.
1
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engagement i en særlig areal-anvendelse og dennes miljøpåvirkning kan være vigtige
motivationer for en investering i jord.
Analysen af registerdata og litteraturstudiet har samstemmende vist et manglende overblik
over de nye ejere – hvor mange der ejer landbrugsjord i nye ejerskabsformer eller med nye
investeringsrationaler, og hvor store arealer det drejer sig om. Der findes ikke offentligt
tilgængelige registre over ejere, eller myndigheder, der har til opgave at holde øje med
udviklingen. Hverken på nationalt niveau, i de andre nordiske lande eller på EU-plan er der
monitorering af udviklingen med, hvem der ejer jorden.
I Danmark stiger andelen af landbrugsarealet, der er forpagtet, ligesom landbrugsbedrifter i
hastigt voksende grad bliver organiseret som selskaber. Der findes i dag cirka 30.000
landbrugsbedrifter, hvoraf ca. 8.500 bedrifter kan defineres som heltidsbedrifter. Af de 30.000
bedrifter, drives cirka 2000 i selskabsform (knapt 7%). Når man ser på den primære sektor
(landbrug, skovbrug og fiskeri, som opgøres samlet), står de selskabsejede bedrifter for knapt
30% af den samlede omsætning. Over de seneste 20 år er omsætningen blandt de bedrifter, i
den primære sektor, der er organiseret i selskabsform, øget med godt 250%. I 2019 er det
30% af omsætningen indenfor sektoren, der foregår i selskabsform. At produktionen i øget
omfang foregår i selskabsform, er dog ikke nødvendigvis det samme som, at der i større
udstrækning er tale om eksternt ejerskab til virksomhederne i dansk landbrug (dvs. at ejer og
den driftsansvarlige ikke længere er den samme person). Der findes ikke ét samlet og
offentligt tilgængeligt register over ejere af selskaber, men siden 2017 har selskaber skullet
registrere reelle ejere (personer med bestemmende indflydelse) af selskaber. Med
udgangspunkt i dette register kan der laves en opgørelse af i hvor stor udstrækning det ikke er
én person (typiske landmanden) og dennes familie, der har den bestemmende ejerandel i
landbrugsselskaberne. Denne registeranalyse fortæller os at i cirka en tredjedel af de
landbrugsaktive selskaber, er det ikke én person og dennes familie, der sidder med den
bestemmende indflydelse. Her kan der med andre ord være foretaget en separation af
ejerskab og daglig ledelse (Hansen et al., 2021). Sagen er imidlertid, at end ikke i de tilfælde
hvor én person og dennes familie, sidder med den bestemmende indflydelse, kan vi være sikre
på, at det er landmanden/driftslederen, der har denne indflydelse, grundet lempelserne i
landbrugsloven.
En nylig undersøgelse fra Danmarks Statistik dokumenterer, at det udenlandske ejerskab og
medejerskab til dansk landbrugsjord er steget til ca. 2,5% af landbrugsarealet. Denne
udvikling har fundet sted i perioden siden der blev lukket op for udenlandske medejere, først
gennem en indførelse af selskabsejet i dansk landbrug i 1989, og siden med landbrugslovens
yderligere liberaliseringer i 2010 og 2014, der tilsammen har ophævet restriktionerne for,
hvem der kan blive ejer af landbrugsjord i Danmark. Selv om der ikke er et klart overblik kan
det alt i alt konstateres, at fjernejet og det eksterne ejerskab til landbruget stiger. Den
voksende tendens til udenlandsk ejerskab er kraftigere i andre lande end i Danmark. For at
sætte tallene i perspektiv kan det nævnes, at danskere ejer og medejer ca. 2,5 gange så
meget jord i udlandet, som udlændinge ejer og medejer i Danmark.
Liberaliseringen af landbrugsloven over de seneste årtier har betydet, at krav til uddannelse,
antal ejendomme eller hektar, der kan ejes eller samdrives, og naboers fortrinsret til
suppleringsjord, er droppet. Ligeledes er loftet over det maksimale areal, der må ejes eller kan
sammenlægges eller samdrives, blevet fjernet. Bopælspligten på landbrugsejendommen er
ændret fra et krav om at ejer eller forpagter skulle bebo, til at ejendommen blot skal være
beboet, og i en begrænset årrække. Samtidig er der åbnet op for selskabserhvervelse og -eje.
De gennemførte registerdataanalyser giver ikke mulighed for at belyse i hvilken udstrækning
kapitalfonde, forsikringsselskaber, pensionskasser o.l. har erhvervet ejerskab til dansk
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landbrug. På samme måde kan registerdata heller ikke give os viden om, hvad de ændrede
ejerformer betyder for driften af de pågældende virksomheder eller for lokalsamfundene i
nærheden af disse virksomheder. Hertil skal indsamles ny empiri, som der gøres i
casestudierne, da der i en dansk sammenhæng ikke tidligere været forsket i, om det betyder
noget for det omkringliggende lokalsamfund, hvem der ejer jorden (f.eks. om der er tale om
fjernejerskab) og hvorfor.
Casestudierne er eksplorative, så opfølgende og mere dybdegående studier, med større
empirisk grundlag, er påkrævede. Casene er geografisk spredt rundt i Danmark, og valgt så de
repræsenterer et spektrum af nye ejere, fra lokale jordbrugsfonde og nationale ditto, til
danske kapitalfonde og internationale ditto. Studiet mangler dog repræsentation af eksterne
stor-skala ejere, der er direkte involverede i driften af ejendommen, altså med aktiv
investeringstilgang. Repræsentation af denne type investor ville givet have nuanceret billedet
eller vist andre tendenser. Nærværende eksplorative studies resultater er altså ikke
udtømmende. Alligevel vurderer vi, at resultaterne er interessante, da de tegner konturerne af
nogle sammenhænge og dynamikker, hvorigennem udviklingen i landbruget påvirker
nærliggende lokalsamfund. Mange af disse er relateret til investorrationale, mens andre er
relateret til bedriftsstørrelse og afstand. Studiets resultater tyder meget klart på, at det
betyder noget for lokalsamfundene, hvem der ejer jorden – ikke så meget hvordan, men
hvorfor den ejes. Vores resultater flugter således godt med Gallent et al. (2019)’s konklusioner
om betydningen af ejers investeringsrationale og aktive investeringstilgang for stedseffekter af
investeringer i jord i europæiske landdistrikter.
Casene viser en tydelig sammenhæng mellem investor-rationalet og interessen for landbrugets
samspil med lokalsamfundene, inklusive forvaltningen af jorden og dens natur- og
miljøkvaliteter. Materialet falder – også hvad angår lokale stedseffekter - i høj grad i to
halvdele: Store ejendomme der er købt af finansielt motiverede investorer med en passiv
investeringstilgang, og mindre ejendomme, købt af nationale eller lokale jordbrugsfonde (med
andels-baseret ejerskab om end én bestemmende A-aktie der tilhører foreningen bag), der
foruden kravet om økonomisk rentabilitet også sætte sig mål vedrørende multifunktionalitet,
miljø-, natur- og lokalsamfundsudvikling. Alle seks cases repræsenterer situationer hvor en
ekstern ejer bortforpagter jorden. Som nævnte fortæller studiet desværre ikke noget om
stedseffekter af storskala landbrug med eksterne ejere, der er aktivt involverede i driften.
Ejer-repræsentanterne betoner vigtigheden af at finde potentielle forpagtere, der er et godt
”match” til investor og investorrationale. Forpagteren, snarere end ejeren, er den, der bliver
gårdens ’ansigt’ ud ad til. Hvor forpagterens drift stemmer overens med investors rationale
(hvilket det ofte vil gøre, grundet ”matchet”), og investor køber en gård, hvor
arealanvendelsen og produktionssystemet i vid udstrækning bibeholdes af forpagter (som det
er tilfældet i de fleste af de analyserede cases), vil der på den korte bane ikke være den store
forskel at mærke for det nærliggende lokalsamfund. Dog ser det ud til at økonomisk
orienterede investeringer yderligere skubber på den strukturudvikling, der allerede i årtier har
skabt en tendens imod større brugsenheder (bedrifter).2

2 Selveje-landmænd har i mange år skullet finansiere investeringen i jord med fremmed kapital (via realkredit- og bankgæld).

Overgangen til udvidelse af dyrkningsfladen gennem forpagtning fra selskaber med fjerneje kan på sin vis betragtes som en ny
finansieringsform. Dette reflekteres bl.a. også i en ændret sprogbrug hvor der i stedet for ’selveje’ tales om ’selvstændige’ landmand,
med eget CVR-nummer men uden jordejerskab. Flere informanter omtaler det som ’fornuftige løsninger’, men oplever det samtidig
som et brud med selvejerkulturen. Med finansgørelsen af jorden som et (muligvis) ’steds-blindt’ investeringsobjekt og med
landbrugslovens liberalisering ser vi nye ejerformer til landbrugsjorden, nye ejere og anderledes investeringsrationaler bag nogle af de
jordhandler, der nu gennemføres.
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Omvendt tegner casestudierne et billede af at de investorer, der ved siden af deres
økonomiske imperativ om sorte tal på bundlinjen, har en målsætning om at bidrage til
multifunktionalitet, miljøfremme og/eller landdistriktsudvikling, med deres opkøb bremser eller
skaber alternativer til strukturudviklingen. I meget lille skala, men dog nok til at det er værd at
bemærke. Grundet jordejerskabets lange tidsperspektiv er det værd at stille spørgsmål om
hvilke landdistrikter det vil skabe, hvis vi ekstrapolerer den ene eller anden udvikling 20-30 år
frem i tiden.
Investorer, der har formuleret et mål om at påvirke elementer i lokalsamfundet (fx
jobskabelse, tiltrækning, økologisk drift, biodiversitet eller lign), og som sådan karakteriseres
som havende en aktiv investeringstilgang, har tydeligvis større engagement i ting, der præger
landbrugets interaktion med lokalsamfundet som fx samarbejder, arbejde med afsætning
og lokal værdiskabelse, end investorer, for hvem der er tale om en finansiel investering. Om
man ligefrem kan tale om ”stedsblinde” investorer i en dansk sammenhæng, kan vi ikke svare
på, men der er en markant forskel i hvordan de kortlagte investorer interagerer med og
påvirker de steder, hvor de har investeret, bl.a. gennem de investeringsrationaler, der
motiverer dem, og de forpagtere, de udvælger som gode match for netop hver investor.
Med hensyn til samarbejder tegner den eksplorative undersøgelse et billede af at de
udenlandske ejere ikke involverer sig, mens de nationale ejere engagerer sig gennem gårdråd
(national kapitalfond), 3 eventuelt suppleret i engagement i afsætning og skabelse af bredere
samarbejder (national jordbrugsfond). Ejer-repræsentanterne for de lokale jordbrugsfonde er
aktive lokalt, støttende omkring såvel praktiske som afsætningsmæssige aktiviteter. I studiet
er det kun de lokalt organiserede investorer, der er aktive i foreningsarbejdet lokalt.
Forpagterens engagement varierer fra forpagter til forpagter. Interviewene tyder dog på, at
det er mere sandsynligt at finde en forenings-aktiv4 forpagter for investorer, der vægter lokale
initiativer og samarbejder højt, end for investorer, der fokuserer på den økonomiske
rentabilitet af investeringen.
Tilflytning og tilknytning varierer mellem casene. I to af de ideelt motiverede investeringer
er der tiltrukket yngre landmandsfamilier, der ønsker at være økologiske landmænd på en ny
måde, med fokus på små-skala, højværdi-landbrug, til områderne. I flere af de cases, hvor
gården, samtidig med ejerskiftet, går fra at være ejerdrevet til at være forpagterdrevet,
udtrykkes der lokalt en bekymring over den ”funktionstømning”, dette medfører for den
lokalitet, der typisk ikke længere bebos af én, der har med ejendommens drift at gøre. Også
den ”midlertidighed” der er forbundet med beboere, der ikke aktivt har tilvalgt at bo i et
lokalsamfund, og ikke nødvendigvis ser sig selv om et langsigtet medlem af dette, træder
tydeligt frem i materialet. I flere interviews udtrykkes en vision om lokalsamfund, hvor der
også er liv om dagen, med virksomheder, der har en tilknytning til stedet, fx
fødevareproducenter. Her er det ikke kun antallet af skabte eller bevarede jobs, der tæller,
men også kvaliteten og attraktiviteten af disse, da det hænger sammen med bosætning og
stedsengagement. Mange interview-personer udtrykker visioner om en øget sammenknytning
mellem forbrugere og producenter, og mellem byboer og landbefolkning. Landbrug med liv på
landet, kan man kalde det.
Arbejdet med forskningsprojektet, om hvorvidt nye ejerformer og investeringsrationaler i
landbruget påvirker trivsel i lokalsamfundene omkring dem, rejser nogle store spørgsmål om
den fremtid – på lang sigt – vi ønsker for vores landdistrikter og lokalsamfund på landet, og
som vi lægger grundstenene til nu. Gallent og hans kollegaer (2019) diskuterer begrebet
3

Pensionskassen tilbyder et sådant engagement, om end det ikke har været benyttet i særlig grad i den konkrete case; og den
nationale jordbrugsfond kræver såvel gårdråd som tilbyder direkte sparring og rådgivning.
4

Foreningsaktiv i bred forstand som ethvert engagement i en lokal forening.
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”countryside capital” og den vitale betydning det har, at økonomisk aktivitet er territorielt
forankret (se også Garrod et al., 2006, og Kitchen & Marsden, 2009). I forbindelse med nye
investeringer i jord på landet skriver Gallent et al.: ”Nye aktiviteter skal ikke kun engagere sig
med lokal social og kulturel kapital (såvel som naturlig kapital), men også væve sig selv ind i
landdistriktets sociale væv, med anerkendelse af multiple værdier og søge at bidrage til
inklusivitet” (Gallent et al., 2019:26, egen oversættelse). Med andre ord argumenterer de for,
at investorer i landdistrikterne ikke bare skal vedligeholde, men også bør øge og fremme, den
lokale ’landdistriktskapital’; altså skal bidrage, skabe ”added value”. Måske kan de
medarbejder- eller bredt ejede virksomheder, som jordbrugsfondene er eksempler på, spille en
særlig rolle her (Tænketanken Demokratisk Erhverv, 2019, 2020)? Gallent et al. (2019)
formulerer det således:
Tankegangen er at virksomheder (inklusive udefrakommende investorer i
landdistriktsjorde) ikke simpelthen bør søge at engagere lokal arbejdskraft og lokale
naturressourcer i produktionsaktiviteterne, men også finde ind til den ’added value’ af
lokale kvaliteter og særegenhed […]. Mobiliseringen af de bredere kapital ressourcer
er opnåelig i partnerskab med institutionelle og private investorer som del af en
bredere udviklingsstrategi, måske orkestreret af en offentlig enhed. Denne model
anbefaler at virksomheder søger at værdisætte nøgleaktiviteter gennem at optage den
’added value’ der kan udspringe af det lokale særpræg. Målet er at transformere de
potentielt negative lokale effekter fra udviklingen til positive effekter, og derved øge
kapitalen og indtægts-væksten: Det berømte win-win udkomme for lokalsamfund og
investor. (Gallent et al., 2019 p 25-26).
Et sådant bidrag leder tankerne hen på den såkaldte multifunktionalitet af landbruget, altså
det, at landbruget kan (eller ønskes at) bidrage med meget andet end fødevareproduktion,
herunder økosystemservices, herlighedsværdi, biodiversitet, rekreative mulighed og også
levende lokalsamfund, hvor der fortsat er kobling mellem jorden som ressource og det liv, der
er i landdistrikterne (se bl.a. Noe & Thorsøe, 2018: 105). Som diskuteret i
litteraturgennemgangen (der er udgivet i sin fulde længde som separat rapport, se Broegaard
et al., 2021) er multifunktionalitetskriterierne udtrykt både i lovgivning og i EU's
hensigtserklæringer om visioner og kriterier for den fælleseuropæiske landbrugs- og
landdistriktspolitik.
I forhold til adgangen til det åbne land tyder casestudierne på, at alle investorerne, også
dem der er geografisk eksterne, er åbne overfor henvendelser fra lokalsamfund om ønsker om
adgang til fx naturområder eller kulturlandskaber, hvis de vel at mærke ligger udenfor den
primære dyrkningsflade. Imidlertid er der ingen konkrete eksempler hvor de har modtaget
sådanne henvendelser. Om det skyldes ’selvcensur’ at lokale fora ikke kontakter eksterne
ejere, fordi de vurderes uinteresserede i lokale projekter, eller om det er tilfældigheder, kan vi
ikke vide, grundet det lille materiale. Fra interviewene om adgang er der dog høstet erfaringer
– om end ikke knyttet til de seks studerede cases, men fra områder omkring dem og fra lange,
professionelle karrierer – der tyder på, at jo større afstand der er mellem en lodsejeres bolig,
og det pågældende stykke jord, jo mindre er lodsejerens incitament til at bidrage til
almennyttige projekter som fx trampestier. En informant-par delte fx en erfaring om et lokalt
sti-projekt, som de selv havde doneret jord til, og konstaterede, at alle lokale lodsejere bidrog
til stien, på nær den ene lodsejer, der ikke længere boede i lokalsamfundet. På samme måde
er der – når de lokale informanter tænker længere ud i fremtiden – bekymring om hvorvidt
eksterne ejere vil være lige så imødekommende og engagerede i lokale natur-adgangsprojekter, som nuværende lokalt bosatte ejere. Tidligere studier om helhedsorienterede
planlægningsprocesser i Danmark har vist, at jordejernes rationale er af helt afgørende
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samfundsmæssig betydning for, hvordan de og deres jorder kan inddrages i sådanne processer
(Kristensen et al., 2015; Primdahl et al., 2019). Dette bliver meget vigtigt i fremtiden, hvor en
sådan planlægning for ’det åbne land’ må forventes at blive mere fremtrædende i forhold til alt
fra klimasikring, udtagelse af lavbundsjorde, jordreform og CO 2-reduktion til biodiversitet og
nye bosætningsformer. Herudover må de forskellige tiltags økonomiske indvirkning på
bedriftsniveau også forventes at blive afgørende.
På baggrund af det eksplorative studium konkluderer vi, at det betyder noget for
lokalsamfundene, hvem der ejer jorden – ikke så meget hvordan, men hvorfor den ejes.
Studiets resultater flugter således godt med Gallent et al. (2019)’s konklusioner om
betydningen af ejers investeringsrationale og aktive investeringstilgang for stedseffekter af
investeringer i jord i europæiske landdistrikter. Samtidig tyder materialet på en sammenhæng
mellem investeringsrationale, brugsstørrelse og stedseffekt; noget, der sætter fokus på
stedseffekterne af ikke bare ændringer i ejerkredse og -rationaler, men også
strukturudviklingen i landbruget.
Studiet peger på nødvendigheden af at følge udviklingen i ejerskab opmærksomt og handle
agtpågivende, således at visionerne for landdistrikterne og den grønne omstilling ikke
modarbejdes af ejerinteresser og rationaler, der går på tværs af samfundets prioriteter. Det
fordrer som minimum et kendskab til, hvem ejerne er, og en forståelse af stedseffekterne af
nye ejerformer, investeringsrationaler og bedriftsstørrelser.
Vi anbefaler derfor fremadrettet:
•

Monitorering af jordejerskabet

•

Udvikle og fordybe forståelsen af stedseffekter af nye ejerformer og
investeringsrationaler gennem fremtidige studier

•

Bred debat om hvilken samfundsmæssig nytte, vi ønsker og forventer fra landbruget –
også 20 og 50 år fra nu.
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1

Introduktion

Livet på landet i Danmark er under forandring, og det samme er ejerformer og
investeringsrationaler i landbruget. Selv om landbrugsproduktion har en vigende betydning for
beskæftigelsen på landet, er der mange følgeindustrier og værdikædesamarbejder, som har
beskæftigelsesmæssig betydning. Faktisk er det sådan, at mindre højværdiproduktioner og
fødevare-start ups igennem de sidste 10-15 år har været nogle af de bedste til at skabe jobs
på landet (Hedetoft, 2016; Hedetoft et al., 2018; Manniche & Larsen, 2013). Som følge af
interessen skabt af den 'Nye Nordiske' gastronomi-bølge har mange lokale
kvalitetsfødevareproducenter været drivende kræfter, der igennem lokalt forankret produktion
og lokale højværdiprodukter og historiefortælling har skabt både branding af lokaliteten og
etableret nye lokale værdikæder, der alt andet lige øger lokalsamfundenes trivsel. Der er en
række undersøgelser, der beskriver og dokumenterer relationer mellem fødevareerhvervet og
lokalsamfundet såsom agro-turisme, lokale gårdbutikker og fødevarefællesskaber (Jensen &
Femmer Jensen, 2018; Johansen et al., 2015; Noe & Randlev, 2018; Tanvig, 2016). Det er
også velkendt, at lokale kvalitetsfødevarer både kan skabe lokale jobs, styrke turismen og
fortællingen om og følelsen af attraktivitet i landdistrikterne (Gyimóthy, 2017; Korsgaard et
al., 2015; Manniche & Larsen, 2013; Manniche & Sæther, 2018). Der eksisterer dokumentation
for, at fødevareiværksætteri og nye forretningsmodeller i landbruget kan tiltrække tilflyttere
(Hedetoft et al., 2018), men det er ikke systematisk undersøgt, hvordan man kan understøtte
de lokale værdikæder, der involverer fødevareerhvervet. I sin rapport til regeringen
fremhæver Udvalget for Levedygtige Landsbyer (2018), udover lokale økonomiske aktiviteters
betydning for landsbyers trivsel, vigtigheden af attraktivitet og adgang til natur og landskab, af
iværksætteri, turisme og oplevelsesøkonomi samt af social og kulturel sammenhængskraft og
lokal identitet i lokalsamfundene.
En række liberaliseringer af Landbrugsloven over de seneste ca. 20 år har åbnet mulighed for,
at investorer kan opkøbe og drive landbrug i Danmark uden landbrugsuddannelse, uden
bopælspligt, uanset nationalitet, og uden et loft over bedriftsstørrelsen. En række meget
heterogene aktører har investeret i landbrug siden liberaliseringen af Landbrugsloven. Her er
tale om både pensionskasser, fonde, udenlandske investorer og andelsbaseret ejerskab samt
en række virksomheder, der har udnyttet de nye muligheder for selskabseje og
finansieringsformer. Et egentligt overblik eksisterer stadig ikke, om end to nylige udgivelser
sætter nogle tal på udviklingen (Danmarks Statistik, 2020; Hansen et al., 2021).
Der hersker stor konsensus omkring, at nye ejere, ejerformer og eksterne investorer vil præge
landbruget i de kommende år, men i hvor høj grad og gennem hvilke mekanismer landsbyers
og lokalsamfunds trivsel påvirkes heraf, er ikke blevet undersøgt. Forskningsprojektet
”Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerformer og forretningsmodeller i
landbruget til landsbyernes trivsel?” har undersøgt om – og i givet fald hvordan - nye
ejerformer og investeringsrationaler i landbruget påvirker og spiller sammen med
lokaløkonomien og trivslen på landet. Projektet er – så vidt vides – det første studium af
stedseffekter af nye ejerformer og investeringsrationalet i landbruget i en dansk kontekst.
Det er et stort emne, med mange tilgrænsende debatter, og det må derfor understreges, at
her er tale om et første, eksplorativt studie. Det har taget et først spadestik i forhold til at
belyse stedseffekter af forskellige former for eksternt eller nyt ejerskab til jord – set
henholdsvis gennem internationale forsknings- og policy-debatter, gennem en registeranalyse
af danske forhold, og gennem seks eksplorative casestudier.
Der har hidtil i landdistrikterne ikke været den store opmærksomhed på, hvad de nye
ejerformer i landbruget kan komme til at betyde for lokalsamfundet og landsbyens trivsel.
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Dette skyldes til dels den relativt begrænsede udbredelse, som landbrugs-eksterne investorer
endnu har i erhvervet. Fra danske institutionelle investorer er interessen indtil nu primært
kommet fra AP Pension. Der er en voksende række jordbrugsfonde med fokus på økologisk
landbrug, med lokal eller national rækkevidde. Udenlandske kapitalfonde og institutionelle
investorer har over de seneste år været i hastig vækst – særligt hvis man ser på antallet af
hektar, der ejes af de forskellige ejer-typer, snarere end antallet af investorer (interviews).
Der er flere gange blevet råbt ”vagt i gevær” i forhold til at udenlandske opkøb hurtigt kan
vokse mere i størrelse. Fx har ejendomsmæglere og investeringseksperter de sidste par år
spået, at vi står lige foran store udenlandske opkøb (L. Andersen, 2020; L. Attrup, 2015; H. A.
Christensen, 2021; Ritzau, 2016). Det er blevet fremført at rundt regnet 25% af
produktionsjorden i Danmark er til salg eller forventes at komme det inden for en overskuelig
årrække, så nye ejerformer og ejerkredse kan potentielt få et enormt omfang og enorme
konsekvenser for lokalsamfundene på landet (R.B. Larsen & L. Andersen, 2017). Eftersom der
ikke findes særlig meget viden om stedseffekterne af nye ejerformer og investeringsrationaler
for nærliggende lokalsamfund, er det svært at sige noget om landdistrikts-konsekvenserne af
disse ændringer. På samme måde findes der ikke et overblik over størrelse eller udbredelsen af
fjernejerskabet – om end DST’s opgørelse af det udenlandske ejerskab dækker en del af
fjernejerskabet, men også inkluderer her-bosatte udenlandske ejere, hvis de har beholdt deres
oprindelige statsborgerskab (Danmarks Statistik, 2020; se også Hansen et al., 2021). Det er
således vanskeligt at sige noget om udbredelsen af fænomenet ’nye ejerformer’ og ’nye ejere’,
både i geografi (hektarmæssig udbredelse) og i antal og typer af ejere.
Nærværende rapport afrapporterer resultaterne fra forskningsprojektet ”Landbruget og lokale
værdikæder: hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til
landsbyernes trivsel”.
Projektet forstår landsbyer i sammenhæng med deres omgivende landskaber og opland og ser
på, hvordan nye ejerformer, ejerkredse og investeringsrationaler i landbruget kan påvirke
beskæftigelse og økonomisk aktivitet, sammenhængskraft og fællesskaber, stolthed og lokal
identitet i lokalområderne. Gennem litteraturstudiet og ekspertinterviews har projektet
orienteret sig i forhold til de erfaringer, som kan høstes fra sammenlignelige lande, hvor
ejerskabsformerne i landbruget har en større diversitet, end det er tilfældet i Danmark, for på
denne baggrund at se, om der er særlige erfaringer fra udlandet, som vi kan bruge proaktivt i
en dansk sammenhæng. Register-analysen skaber – så vidt muligt - et overblik over
ændringer i ejerformer og deres udbredelse (arealmæssigt) og økonomiske vigtighed, om end
det, grundet komplikationer med at få leveret de ønskede data fra DST, ikke har været muligt
at gennemføre analyser vedr. ejernes bosætningsgeografi og sektorielle tilhørsforhold.
Casestudierne har – om end eksplorativt - samlet de første danske lokalsamfundserfaringer
med nye ejerformer og investeringsrationaler inden for landbrugsproduktion. Ved at kombinere
disse forskellige kilder bidrager projektet med ny viden til gavn for aktørerne i
lokalsamfundene, lige fra landmænd og lokale foreninger til kommunale og regionale indsatser
vedr. landdistrikts- og erhvervsudvikling, iværksætteri og tilflytning, og national og
international regulering af ejerskab til landbrugsjorden.
Forskningsprojektet rejser spørgsmålet om hvordan vi – som samfund – ønsker at
rammesætte de ændringer, der allerede er begyndt at ske gennem nye ejertyper og nye
investeringsrationaler i dansk landbrug, muliggjort gennem liberaliseringer af
landbrugslovgivningen. Fra et landdistriktsperspektiv må det være ønskeligt, at jordejere, som
vigtige lokale aktører, bidrager til ikke bare at vedligeholde den sociale og miljømæssige
kapital på landet, men også styrker dem.
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Det er et aktuelt emne, vi beskæftiger os med. Da vi formulerede projektansøgningen, var der
intet overblik over omfanget af hhv. fjerneje og udenlandsk ejerskab til dansk landbrugsjord. I
april 2020 udarbejdede Danmarks Statistik en analyse af det sidste, og i forsommeren 2021
udkom en rapport om fremtidens ejerformer i dansk landbrug, med et fokus på løsninger og
udfordringer for erhvervet (Hansen et al., 2021). Samtidig har der været forhandlinger om
EU's nye landbrugs- og landdistriktspolitik hele sommeren og efteråret 2020, mens vi har
arbejdet med emnet, søgt og læst litteratur, fulgt debatten og interviewet eksperter. Der har
været fremsat et lovforslag om at justere landbrugsloven, så udenlandske kapitalfondes
indflydelse på dansk landbrugs reduceres (Folketinget, 2021), et forslag, der ikke blev
vedtaget. Efterfølgende er der blevet nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal
”afdække mulighederne for at begrænse opkøb foretaget uden for EU” for at sikre, at de
udenlandske opkøb ”ikke tager overhånd” (Fødevareministeriet, 12. maj 2021). Det kan
imidlertid være udfordrende at give et klart billede af noget, der er i hastig bevægelse. Vi har
forsøgt efter bedste evne, men afsluttet redaktionen af litteratur-studiet i november 2020, og
af resten af studiet i august 2021.

1.1 Problemformulering
Nærværende projekt har forsøgt at afdække central litteratur om samfundsmæssig eller
stedsmæssig betydning af ejerskab til jord og ændringer i dette i dansk, nordisk og
vesteuropæisk/nordamerikansk perspektiv. Det er et eksplorativt studium, finansieret af
Landdistriktspuljens Forsknings- og Informationsmidler, med et samlet budget på knap
460.000 kr.
Projektet har følgende overordnede problemformulering:
Hvordan påvirker nye ejerformer, ejerkredse, investeringsrationaler og
forretningsmodeller i landbruget de nærliggende lokalsamfunds trivsel gennem
dynamiske effekter inden for økonomi, sammenhængskraft og attraktivitet? Kan der
siges noget om, hvilke ejerformer og/eller investeringsrationaler der bedst tilgodeser
eller fremmer en positiv lokaludvikling i forhold til beskæftigelse, attraktivitet, social
sammenhængskraft og andre dynamiske effekter?
Projektet kortlægger, undersøger og analyserer seks konkrete eksemplers betydning for og
indflydelse på det omkringliggende lokalsamfunds trivsel. Det stiller følgende underspørgsmål:
1) Hvordan er den aktuelle sammensætning af ejerformer i dansk landbrug, og
hvorledes har udviklingen været fra 2010 til nu? Det skal afdækkes, i hvor høj grad det
er muligt at skabe overblik over ejerskab fordelt på geografi, alder, uddannelse,
nationalitet, driftsform og driftsstørrelse på baggrund af eksisterende registerdata.
2) Økonomisk aktivitet. Betyder ændring i ejerform, investeringsrationale eller
forretningsmodel noget for den økonomiske aktivitet i lokalområdet? Påvirker det
jobskabelse og iværksætteri? Hvordan er værditilvæksten pr. areal for de forskellige
ejerskabsformer? Hvordan er de lokalsamfundsøkonomiske effekter af forskydninger i
forbrug hen imod (eller væk fra) lokale produkter og services? Er der lokale
investeringer i aktiviteter, der opstår som følge af ændret ejerform eller
investeringsrationale i landbruget?
3) Sammenhængskraft. Betyder ændringer i ejerform, ejerkreds, investeringsrationale
eller forretningsmodel noget for sammenhængskraften i landsbyen og samhørigheden
mellem landbrug og landsby? Er der opstået nye (eller mistet) samarbejder mellem
virksomheder; samarbejder mellem virksomheder og foreninger lokalt; eller
samarbejder mellem aktører i lokalsamfundet og aktører uden for? Er den lokale
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identitet styrket gennem en (fornyet) synlighed af producenterne og af de lokale
produkter? Er der optimisme eller mangel på samme? Er der ændringer i engagement i
lokale initiativer eller foreninger? Er der lokal bevidsthed om betydningen af
’selvforsyningsgraden’ og det lokale forbrug af lokale varer for de dynamiske effekter?
4) Attraktivitet. Betyder ændringer i ejerformer eller investeringsrationale noget for,
hvor attraktiv nærliggende landsbyer er at bo i eller besøge? Er der sket tilflytning,
involvering af translokale aktører eller udvikling inden for turisme og placebranding
(gennem de historier, der fortælles), siden nye ejerformer eller investeringsrationaler er
kommet til? Er der taget nye initiativer eller er der nye kompetencer, der er kommet til
landsbyen eller engagerer sig i lokale projekter? Er der kommet inspiration udefra, eller
er landsbyen knyttet ind i tematiske netværk andre steder i landet eller internationalt?
Er der sket ændringer inden for herlighedsværdi i landskabet, tilgængelighed til natur
og landskab og oplevelser i natur og landskab?

1.2 Afgræsning
Som allerede nævnt, bærer hele studiet præg af at være eksplorativt, da ambitionen har været
at komme i gang med et felt, der ikke har fået meget tidligere opmærksomhed i dansk
landdistriktsforskning, og således indhente nogle første erfaringer og levere et første indtryk.
Projektets forholdsvist beskedne ressourcemæssige omfang har betydet, at der kun har været
begrænsede timer til rådighed til undersøgelser.
Dette har betydet, at udvælgelsen i den litteratur, der har været inddraget i litteratur-studiet,
har været nødt til at være meget selektiv og kun medtaget studier, der ud fra abstract virkede
allermest relevante. Det har ikke været muligt at trænge dybere ned i jura, politik eller i
fagkollegers arbejde med beslægtede tematikker.
I forhold til litteraturstudiet har dette fx givet sig udtryk i at finansialisering kun berøres
overfladisk, ligesom forpagtning og allerede bekendte former for ’fjerneje’ ikke har været
systematisk fremsøgt. Ligeledes har projektet fra starten fravalgt litteratur fra det ’Globale
Syd’, ud fra et rationale om, at den samfundsmæssige - særligt den institutionelle - kontekst
er så radikalt anderledes, at erfaringer herfra ikke nødvendigvis vil være relevante i en dansk
sammenhæng. Samme rationale ligger til grund for, at de fleste studier fra østeuropæiske
kontekster er fravalgt i dette litteraturstudium, på trods af, at langt de fleste studier af
ændringer i ejerskab til jord og deres stedmæssige eller sociale konsekvenser i en europæisk
kontekst stammer fra Østeuropa. Der er dog en række karakteristika ved post-socialistiske
eller transitions-økonomier som de østeuropæiske, der gør en sammenligning med danske
forhold mindre relevant. Indenfor disse rammer har litteraturstudiet og ekspert-interviews har
leveret en kortlægning af eksisterende, relevant forskning i en vesteuropæisk kontekst, dels i
sin egen ret, og dels som forberedelse af den empiriske del af projektet, ved at fremhæve
særligt relevante problemstillinger og undersøgelsesdesigns fra andre lande.
I den empiriske del af projektet har det været nødvendigt dels at udvælge et udsnit af
relevante ’nye ejerskabsformer og investor-rationaler’ i dansk landbrug. Her mangler nogle
oplagte eksempler på nye ejer-aktører og organisationsformer i dansk landbrug som fx
Andelsgaarde,5 men det kunne også være andre eksempler som Økologisk
demonstrationslandbrug ved Allerslev (Lejre kommune), andelsgården Brinkholm (ved Karise),
Øhaven på Tåsinge, eller eventuelt Svanholm og Farm of Ideas. Alle disse måtte vi fravælge,
grundet de knappe ressourcer i projektet. Det er ikke lykkedes at få eksempler på fjernejede,
ejer-drevne stor-skala landbrug i de gennemførte casestudier. Dette er noget, der bør
5
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inkluderes i fremtidige studier. Hvert af de gennemførte casestudier har været af meget kort
varighed; en varighed der ikke tillader at forfølge interessante problemstillinger og refleksioner
til næste led, i forhold til hvad der allerede var planlagt som en del af feltarbejdet. Grundet de
få timer, der har været til rådighed til at gennemføre feltarbejdet til hver case, har vi således
ikke kunnet nå igennem hele vores liste af ideelle informant-typer i hver case, men måttet
begrænse os til 6-7 interviews (og i den ejertype, der blev ”doblet op” har vi måttet arbejde
med endnu færre interviews per case). Vores informanter har anbefalet yderligere personer at
interviewe, som det af ressourcemæssige hensyn desværre ikke har været muligt at følge op
med. Konkret er seks eksempler på nye ejerformer og/eller investorrationaler, og deres
betydning for og indflydelse på det omkringliggende lokalsamfunds trivsel kortlagt og
analyseret, så vidt det har kunnet lade sig gøre indenfor de givne rammer. Casestudierne har
yderligere været påvirket af Corona-situationen efterår-vinter-forår 2020/2021, hvorfor flere af
’feltarbejderne’ udelukkende har været foretaget gennem online interviews.

1.3

Struktur i resten af rapporten

Rapporten er opdelt i 8 kapitler. Introduktionen og metode udgør i alt to kapitler, hvorefter
kapitel 3 præsenterer litteraturstudiet og dets resultater i kort form. Der henvises til den
separat udgivne litteraturgennemgang (Broegaard et al., 2021) for den fulde præsentation og
analyse af litteraturen. Kapitel 4 præsenterer registeranalysen og dens resultater. Kapitel 5
indeholder en fælles introduktion til casestudierne og case-udvælgelsen, og herefter følger en
kort opsummering af hvert case-studium. For den fulde og detaljerede præsentation af hver
case henvises til de separat udgivne case-notater, som kan findes på CRT’s hjemmeside
(Broegaard, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d; Larsen 2021a; 2021b). Syntesedelen udgøres af 2
kapitler: Kapitel 6 der præsenterer en analyse på tværs af de seks cases, og kapitel 7, der
diskutere de lidt bredere implikationer af nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget.
Rapporten slutter med konklusioner og policy-anbefalinger.
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2

Metodisk tilgang

Som det allerede fremgår, er dette eksplorative studie af (mulige) stedseffekter i lokalsamfund
af nye ejerskabsformer og investeringsrationaler i nærliggende landbrug designet, så det
trækker på forskellige metoder og kilder til viden.
Studiet startede med udvælgelse, læsning og sammenstilling af eksisterende litteratur om
stedseffekter af nye ejerskabsformer og investeringsrationaler i landbruget, inklusive
strukturelle ændringer - som den øgede koncentration af ejerskabet, der opleves over hele
Europa - og dertil følgende policy-diskussioner på EU-niveau. Denne del af studiet er blevet
suppleret med enkelte ekspert-interviews. En interview-dag i Bruxelles var planlagt, men
måtte aflyses pga. covid-19 situationen, der gjorde det irrelevant at besøge bygninger, hvor
størstedelen af de embedsfolk og lobbyister, der skulle have været besøgt, arbejdede
hjemmefra. En nærmere gennemgang af udvælgelse og analyse af litteraturen og eksperter
præsenteres i afsnit 2.1.
En registerbaseret analyse skulle undersøge hvor langt det aktuelt er muligt at komme med at
danne et overblik over fjerneje, både forstået geografisk (afstand mellem ejers bopæl og den
ejede jord) og sektorielt (ejers erhverv ikke direkte landbrugsrelateret). Dette har vist sig
vanskeligere end forventet, men registeranalysen er foretaget, så godt, som det har været
muligt, på baggrund af de informationer, det har været muligt at få adgang til indenfor
projektets tids- og økonomiske ramme. De metodiske overvejelser og restriktioner gennemgås
nærmere i afsnit 2.2.
Sluttelig er projektet designet så der gennem et lille antal nøje udvalgte casestudier er
indsamlet empiri om mulige stedseffekter af forskellige typer af nye ejerformer og -kredse og
investeringsrationaler rundt omkring i Danmark. Casene er udvalgt, så de reflekterer
forskellige positioner på et spektrum af ejertyper og investeringsrationaler, der kan observeres
i Danmark. Igen må det dog kommenteres, at positionerne desværre ikke er udtømmende for
de nye ejertyper, der findes i dansk landbrug - igen grundet projektets begrænsede størrelse,
og dels grundet afslag om deltagelse fra kontaktede ejere. Forskningsprojektet er tværfagligt
orienteret, og de tre forskere har en baggrund indenfor hhv. agronomi og
virksomhedsorganisation, etnologi og kulturgeografi. De metodiske overvejelser og valg
omkring casestudierne og feltarbejdets gennemførelse præsenteres i afsnit 2.3, og suppleres
med case-specifikke metode-overvejelser, skrevet efter gennemførelsen af hvert feltarbejde,
som bilag til case-notaterne, der er udgivet separat (Broegaard 2021a; 2021b; 2021c; 2021d;
Larsen 2021a; 2021b).
Projektet søger at inddrage perspektiver fra tre overordnede teorifelter, der tilsammen søger
at forbedre forståelsen af gennem hvilke mekanismer, ejerskab, ejere og investeringsrationaler
påvirker trivsel og udviklingsmuligheder for lokalsamfund. Overordnet kalder vi disse
teorifelter for en helhedsorienteret tilgang til planlægning i landdistrikter, et
landbrugssociologisk og politisk økologisk perspektiv på jordejerskab og forvaltning af jorden
som naturressource, og translokale relationers stigende betydning for udvikling i
landdistrikterne.

2.1 Litteratursøgning og ekspertinterviews
For at opnå et indledende overblik og en afgrænsning af feltet, med fokus på europæiske
erfaringer, lavede forfatterne en litteraturgennemgang og kortlægning af de nye ejerformer
suppleret med ekspertinterviews. Litteraturgennemgangen er udgivet som separat rapport, se
Broegaard, Larsen & Hedetoft (2021). I nærværende rapport præsenteres alene en kort
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opsummering af litteraturgennemgangen og dens hovedkonklusioner. Vi håber, at læseren vil
konsultere den separate litteraturgennemgang, da den er rig på detaljer og referencer for et
område, hvor der kun er udgivet ganske lidt med et Vesteuropæisk fokus.
Det litteraturbaserede kapitel bygger på gennemgang af eksisterende litteratur suppleret med
ekspert-interviews. Litteratur-gennemgangen er struktureret i to hoved-indholdsdele med
fokus på hhv. den mere akademiske diskussion af spørgsmålene omkring ændringer i ejerskab
til jord og deres mulige stedseffekter, og en mere institutionelt/politisk orienteret analyse med
EU og Danmark som omdrejningspunkter.
Efter at have fulgt den akademiske debat om betydningen af ejendomsret til jord igennem
flere årtier, med et internationalt fokus, var det forfatternes vurdering, at lokale
udviklingseffekter af landbrugsinvesteringer og ændrede ejerskabsforhold eller
investeringsrationaler er et nyt og ikke særlig belyst forskningsfelt i en vesteuropæisk (og
nordamerikansk) kontekst. Det er dog et emne, der er meget stor forskningsinteresse for i det
Globale Syd, hvor de lokale udviklingseffekter af udenlandske eller ikke-lokale
landbrugsinvesteringer er genstand for flere forskningsprojekter (se fx www.DIIS.dk/AIDA;
https://www.cde.unibe.ch/research/topics/land_rights_and_investments/index_eng.html, eller
https://www.landgovernance.org/).
For at opnå et overblik over akademisk litteratur, der behandler stedseffekter af ændringer i
ejerskabsforhold til landbrugsjord i Europa og Nordamerika, var første skridt en søgning på
den akademiske søgemaskine Google Scholar på kombinationen af søgeordene "place effects",
"agricultural investments", og "Europe". Her fremkom kun ét hit, nemlig Gallent et al. (2019),
som gennemgås i detaljer i rapporten. Der var dog yderligere en række relevante studier, der
på forhånd var kendte af forfatterne, som fx van der Ploeg, Franco & Borras, der i 2015 udgav
en artikel med titlen ”Land concentration and land grabbing in Europe: a preliminary analysis”,
eller Geisler’s ”Trophy lands: why elites acquire land and why it matters” (også fra 2015).
Disse og andre samfundsvidenskabelige teoretikere (fx T. Sikor, C. Lund; N. L. Peluso; Hall,
Hirsch & Li), der har skrevet (mere teoretisk orienterede) artikler om betydningen af
ændringer i ejendomsretsstruktur og ejerskab - også i en vestlig kontekst - udgjorde
væsentlige udgangspunkter for opfølgende/snebolds-søgning af akademiske tekster, der
citerer disse hovedværker- eller forskere. Det var bl.a. sådan, Bunkus & Theesfeld (2018) blev
identificeret, ligesom de inkluderede canadiske og nordamerikanske studier blev identificeret
på denne måde.
Den gennemgåede lovgivning og institutionelt orienterede litteratur er blevet udvalgt på
baggrund af metodiske overvejelser, der ligger i forlængelse af arbejdet med Ph.d.afhandlingen: ”Vilkår, virkeligheder og vanskeligheder i dansk landbrug” (Larsen, 2016).
Afhandlingen var en undersøgelse af nye ejerskabskonstruktioner i dansk landbrug samt hvilke
potentialer og udfordringer, der ligger i horisonten. For at opdatere med den nyeste litteratur
på området er der foretaget søgninger i Google Scholar, relevante tidsskrifter samt fulgt links
på diverse relaterede hjemmesider - herunder interesseorganisationer og NGO’er. Derudover
har der været taget kontakt til personligt (RBL) netværk blandt forskerkollegaer, politikere og i
landbrugserhvervet.
På baggrund af gentagne søgninger af citerende artikler, samt søgning på centrale
akademikeres udgivelser og tematisk relevante særnumre af tidsskrifter, lavede forfatteren et
”brutto-bibliotek” af potentielt relevante studier. Dette indeholdt mange forskellige studier fra
Østeuropa. Efter en gennemgang af abstracts blev dette prioriteret og skåret ned til en liste af
de mest relevante studier (hvor de østeuropæiske studier fx skulle have et fokus, der var
meget lig dette projekts, for at komme med på listen, da det ellers blev vurderet, at de
juridiske, politiske, sociale og økonomiske rammebetingelser er så forskellige fra de danske, at
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de ikke var relevante i denne sammenhæng), hvorfra der – af tidshensyn, grundet
ressourcerne i projektet – yderligere måttes udvælges. Undervejs er det fremlagte materiale
blevet suppleret med relevante eksempler på en tilsvarende debat i medierne, herunder også
landbrugets, for at give et indtryk af både udviklingen i holdningen til - og den samlede
offentlige rammesætning af - disse spørgsmål.

2.2 Registerdata udvælgelse og analyse
Ved projektets formulering (primo 2019) var følgende planen: Ved hjælp af registerdata fra
Danmarks Statistik, eventuelt suppleret med data fra CVR-registret, skulle der etableres et
overblik over status og udvikling i formelle ejerformer i danske landbrug. Landbrugsvirksomhederne opdeles i landbrugsbedrifter (virksomheder, der ejer landbrugsjord) og
produktionsvirksomheder (virksomheder, der typiske opererer på lejet grund). Inden for disse
to virksomhedstyper ønskede vi at se på de enkelte ejerformers udbredelse i forhold til
driftsform (planteavl, svineproduktion, mælkeproduktion og anden virksomhed) og
driftsstørrelse (hektar, antal årsdyr og antal årsværk). I forhold til ejerform ønskede vi – som
minimum - at opdele i personligt eje, interessentskab og selskabseje. I forbindelse med
selskabseje ønskede vi at forsøge, om det ville være muligt – på baggrund af registerdata
ansøgt fra Danmarks Statistik - at etablere skelnen mellem familie eje, anden privat eje og
institutionelt ejerskab. Registerdata til belysning af forhold omkring ”bestemmende indflydelse”
var dog endnu ikke – ved projekts formulering - fuldt etableret i Danmarks Statistik. Inden for
landbrugssektoren er der ikke, i modsætning til den øvrige private sektor, mulighed for at
opgøre andelen af udenlandsk ejede firmaer. I projektet skulle det endvidere undersøges, hvor
langt det var muligt at komme i retning af en kortlægning af udenlandsk ejerskab.
Vi havde et ønske om at gennemføre to forskellige registeranalyser:
1. Analyse 1 skulle være baseret på CVR-data og omfatte oplysninger om legale ejere, reelle
ejere (for selskaber) og direktionsmedlemmer (for selskaber) af virksomheder inden for
landbrugsbrancherne.
2. Analyse 2 skulle være baseret på fastejendomsdata og omfatte oplysninger om ejerskab til
landbrugsjord. I de tilfælde hvor ejer er et selskab/en fond, skulle der, via erhvervsregistret,
trækkes oplysninger om direktionsmedlemmer, samt legale og reelle ejere. I princippet skulle
Analyse 2 være en udvidelse af Analyse 1, som skulle gøre det muligt at opgøre, hvor mange
landbugsselskaber der ejer jord, hvor meget jord de ejer, samt hvilke personer der er de
legale/reelle ejere af disse selskaber.
Imidlertid viste det sig at være både vanskeligere og mere omkostningskrævende end
forudset, at fremskaffe de ønskede data fra Danmarks Statistik. Derfor blev vi nødt til at
forlade os på offentlig tilgængelig statistik, suppleret med adgang til data fra et sideløbende
forskningsprojekt der blev gennemført af forskere fra hhv. Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School (CBS),
finansieret af organisationen ”Forenet Kredit”; ”Fremtidens ejerformer i dansk landbrug –
udfordringer og løsninger”, der er blevet publiceret i sommeren 2021 (Hansen et al., 2021).
Her har forskerne haft adgang til register over reelle ejere og analyseret karakteristika for
reelle ejere af selskaber, der ejer dansk landbrugsjord. Kapitel 4 i nærværende rapport
trækker i et vist omfang på data herfra.

2.3 Casestudier: Case udvælgelse, interviews og observation
Som det fremgår af introduktionen, er de mulige stedseffekter af nye ejerformer og
investeringsrationaler i landbruget et nyt forskningsemne i en dansk sammenhæng. Som
litteraturstudiet viste, er der selv på Europæisk plan kun ganske få studier, der fokuserer på
stedseffekter af landbrugsinvesteringer i Vesteuropæiske sammenhænge. Det er derfor
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ambitionen med dette projekt at bidrage med nogle første empiriske cases til at belyse mulige
effekter for stedsudvikling af forskellige nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget.
En undersøgelse af steds-baserede effekter af ændringer i jordejerskab, sådan som det
opleves af forskellige sociale og rumligt definerede grupper (fx lokalsamfund eller dele heraf),
kræver en bred tilgang til at opfange investerings-drevne forandringer. Det kræver en
kvalitativ undersøgelsesproces. Ligesom Gallent et al. (2019) formulerer det, er vi
interesserede i ”den generelle retning” af en forandring, ikke ”den detaljerede ændring”
(Gallent et al., 2019, p. 31, egen oversættelse), fx et lokalsamfunds trivsel, inklusive
sammenhængskraft, bekymring og håb, services og faciliteter, samt miljø.
Projektet er småt og har derfor ikke kunne afdække alle de nye ejerformer og
investeringsrationaler, vi ser i Danmark. Der er valgt et spektrum med fem forskellige typer af
ejerformer og/eller investeringsrationaler i landbrug. Efterfølgende er der fremledt cases, der
falder indenfor de valgte ejerskabsformer eller investeringsrationaler (og i denne proces blev
én af typerne ’dobbelt-repræsenteret’, se nedenfor).
Hvor projektet er ’født’ med at der var sat geografi på enkelte af de nye ejerskabsformer, der
ønskedes undersøgt som cases, fordi der kun eksisterer en enkelt case i Danmark (som det var
tilfældet for hhv. Samsø (SamsØkologisk) og Bornholm (Imarksætter projektet), var de andre
cases fra udgangspunktet identificeret som type af ejerskabsform, men ikke med geografi. På
et følgegruppemøde diskuteredes et oplæg til prioritering af kriterier for udvælgelse af
specifikke cases for de forskellige typer. Her drejede det sig dels om 1) at der så vidt muligt
skulle vælges fuldtidsbrug, for at skabe den største sammenlignelighed i det samlede casemateriale, og 2) at casene skulle have været i funktion med den nye ejerskabsform i længst
mulig tid, for at give mulige effekter tid til at manifestere sig i lokaliteten. Endelig, som et
punkt 3) diskuteredes et ønske om at sikre at casene repræsenterede forskellige steder i
Danmark. I forhold til de gennemførte casestudier af internationale institutionelle
investeringer, var det ikke muligt at få et overblik over investeringsporteføljen, og adgangen til
de to cases af denne ejertype har været helt afhængig af kapitalforvalterens videreformidling
til en forpagter.
Vi designede forskningsprojektet ud fra at vi gerne ville have nogle forskellige (nye) typer af
ejere, organiseret forskellig, både mht. type af organisation og mht. geografisk orientering
(lokalt, national eller internationalt), repræsenteret i projektet. Af hensyn til at holde antal
cases på fem, grundet de begrænsede ressourcer, udvalgte vi de fem typer af nye ejer-aktører
i dansk landbrug, som vi ønskede repræsenteret i projektet – øverste linje i tabel 2.1
nedenfor. Vi befandt os pludselig i en situation, hvor vi, efter at det i en periode havde
forekommet sandsynligt at vi slet ikke kunne få ’adgang’ til udenlandske
landbrugsinvesteringer, havde mulighed for at lave feltarbejde i forbindelse med to forskellige
cases af denne type. Derfor har vi en case 1A og 1B. Desværre har vi – som nævnt i
afgrænsningen – ikke fået repræsenteret en case med en fjernejer (hverken dansk eller
udenlandsk), der selv er direkte involveret i driften.
Projektet dækker gennem sit case-valg landdistrikter i hele Danmark og er således ikke
geografisk afgrænset. Nedenfor præsenteres en oversigt over cases, deres geografi,
feltarbejdstidspunkt, osv. (Tabel 2.1).
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Tabel 2.1: Oversigt over cases, investor-aktører eller -repræsentanter, geografi m.v.
Investortype

Aktør

Casegeografi

Udenlandsk
institutionel
investor

Anonym (her
i studiet)
Terra Estate
Danica
AP Pension

Vestmøn

Dansk
kapitalfond
National
jordbrugsfond

Danmarks
økologiske
jordbrudfond

Lokal
jordbrugsfond

Samsøøkologisk

Lokalt
imarksætter
initiativ

Imarksætter
projekt =>
Gaarden
Bornholms
Madkulturhus

Fynslund,
Kolding
Ringsted
kommune
Kværs / ml.
Aabenraa
og
Sønderborg
kommuner
Samsø

Bornholm

Udvalgt ud
fra overblik
over
engagement
Nej

Antal
interviews
(+ kortere
samtaler)
4 (+ 3)

Nej

5 (+2)

Ja

6 (+8)

Ja

7 (+2)

Ikke
relevant
(kun ét sted)
Ikke
relevant
(Kun ét
sted)

Tidspunkt for
feltarbejde

Fysisk
eller
online
feltarbejde
Online

Forsker

Online

RBB

Fysisk

RBL

Januarfebruar,
2021

Online

RBB

6 (+ 6)

December
2020

Fysisk

RBL

7 (+1)

September
2020 &
marts-april,
2021

Blandet

RBB

Februarmarts 2021
Februarmarts 2021
Marts 2021

RBB

Det empiriske feltarbejde blev først påbegyndt da litteratur-gennemgangen var indholdsmæssigt på plads. Forberedelserne til feltarbejdet indledtes med (online) forsker-møder om
fælles udvikling af forskellige forskningsinstrumenter, fx interviewguides og en metode til
kortlægning af relevante aktører i hver enkelt case. Dette forberedende arbejde skulle sikre, at
empirien indsamles på en måde, der er relevant for de enkelte cases, samtidig med at den er
ensartet og forskningsmæssigt valid. Dette blev præsenteret for hele projektgruppen samt
følgegruppen, og konstruktive kommentarer blev indhentet herfra. Særligt blev det aftalt at
tydeliggøre en skelnen mellem de aspekter og emner, som interview-personerne (særligt
udenfor kredsen af ejere og forpagtere) spontant frembragte vedrørende lokale effekter eller
bekymringer eller positive gevinster fra en ændret ejerskabsform, og så de aspekter, som først
kommer på banen gennem interviewets forberedte spørgsmål.
Feltarbejdet har fokuseret på identificering og analyse af sammenhænge og værdikæder, der
har betydning for de konkrete landbrug og lokalsamfunds udvikling og trivsel. Indsamlingen er
baseret på kulturgeografisk eller etnologisk feltarbejde (omend meget kort, grundet den
økonomiske ramme), med strukturerede interviews og noter fra feltarbejde eller ’online
feltarbejde’.
I forhold til at identificere de lokale interessenter, inspireredes vi af metodologien i den
'dialogbaserede planlægning', som sigter mod at udvikle nyttige, tidssvarende
forvaltningsredskaber, der kan ”medvirke til at integrere mål og midler i kommuneplanlægningen og landdistriktspolitikken og sætte diskussionen af det åbne lands udvikling i en
konkret kontekst på dagsordenen." (Kristensen, 2013, p. 266). Vi benyttede os af denne
ramme i arbejdet med at identificere de relevante aktører i netværk og værdikæder omkring
og mellem landbrug og lokalsamfund. Dette førte frem til følgende liste ideelle informant-typer
at interviewe for hver case. I listen er de informant-typer, som vi vurderede som vigtigst,
markeret med fed (tabel 2.2):
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Tabel 2.2: Bruttoliste over typer af informanter (ideelt)
#
1
2
3

4

5

Type
Undertype
Ejere (investorer)
Forpagtere
Lokale informanter, borgere (fra lokalsamfund nær gården)
3.a
Borgerforeningsrepræsentant/lokalråd
3.b
Natur/miljøforenings repræsentant
3.c
Borgere, der har været aktive i debat omkring investeringen (hvis relevant), naboer
3.d
Frivillige deltagere i initiativer på/omkring gården
Lokale informanter, erhvervsliv (fra lokalsamfund i en lidt større radius omkring gården)
4.a
Handelsstandsforening
4.b
Lokal brugs-bestyrelsesmedlem eller uddeler
4.c
Turismeaktører
4.d
Ejendomsmægler
4.e
Aktører, der er nævnt som samarbejdspartnere ift. gården eller nye initiativer
Regionale udviklingsaktører
5.a
Kommune (teknisk forvaltning/plan/bosætning)
5.b
LAG
5.c
Landbrugsrådgiver/landboforening

Som det fremgår af tabel 2.1 og referencerne til hvert enkelt case-notat (se disse), har det
ikke været muligt at komme omkring samtlige højest prioriterede informant-typer til hver
enkelt case, men i alle cases har der været kontakt med alle fem typer af informanter.
Efter afslutning af feltarbejdet i hvert case-område påbegyndte vi analysen af det indsamlede
materiale og udarbejdelsen af et case-notat; et for hver case. I alt er følgende seks casenotater udarbejdet (Tabel 2.3):
Tabel 2.3: Oversigt over udarbejdede case-notater
#
Titel
1A Udenlandsk kapitalfond: Fanefjord, Vestmøn. Stedseffekter af
nye ejerformer i landbruget?
1B Udenlandsk kapitalfond: Ferupgård, Fynslund. Stedseffekter af
nye ejerformer i landbruget?
2
Dansk kapitalfond: Pensionsselskab: ’AP-gården’, Jystrup,
Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget?
3
Danmarks Økologiske jordbrugsfond: Lundtofthøj, Kliplev.
Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget?
4
Lokal Jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø. Stedseffekter af nye
ejerformer i landbruget?
5
Imarksætteri, Bornholm. Stedseffekter af nye ejerformer i
landbruget?

Forfatter
Rikke Brandt Broegaard
Rasmus Blædel Larsen
Rikke Brandt Broegaard
Rikke Brandt Broegaard
Rasmus Blædel Larsen
Rikke Brandt Broegaard

Grundet Covid-pandemien og de tilhørende rejse- og forsamlingsrestriktioner i vinteren/foråret
2021 er dele af ”feltarbejdet” blevet gennemført telefonisk og online, og ikke, som oprindeligt
planlagt, med et besøg på investerings-lokaliteten og omegn, af tre-fire dages varighed. Dette
gør sig gældende for casestudierne om Fanefjord (1A), Ferup (1B) og Kværs/Kliplev (3), mens
casestudiet af Bornholm (5) er blevet foretaget i en kombination af online-interviews og
personlige interviews. Casestudierne for Jystrup (2) og Samsø (4) er begge gennemført som
fysiske besøg på lokaliteterne, med diverse corona-relaterede forholdsregler.
Der er et par kommentarer at knytte til at lave ”online feltarbejde” på. Først og fremmest er vi
positivt overraskede over måde, de personer, der har sagt ja til enten en kortere
telefonsamtale eller et længere interview (af ca. én times varighed; kun i et tilfælde varede
interviewet to timer), har taget imod os – online – og været engagerede, interesserede,
fokuserede. På trods af skærmen imellem os. Dernæst vurderer vi, at online-formatet har
påvirket selve kontakt-skabelsen til de lokale informanter, ligesom mere uformelle samtaler
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eller observationer ikke har kunnet være en del af de online-baserede feltarbejder, i
modsætning til dem med fysisk besøg. Det har betydet, at enkelte personer, som blev
kontaktet (telefonisk og via mail) ikke vendte tilbage, og derfor ikke er blevet taget med i
undersøgelsen. Det er primært de mest lokale informanter, fx en lokal borgerforening eller
andre aktører med rent lokalt sigte. De informanter, der er udvalgt pga. deres professionelle
virke, er lettere at komme i kontakt med via mail og telefon, og fremstår derfor måske en
smule overrepræsenteret i de online-baserede cases. Et element, der kan være meget svært
at afsøge, når man ikke er til stede i felten, er det almene kendskabsniveau til investeringen
og investor.
I alle tilfælde har vi taget fyldige noter undervejs i interview-samtalerne. De fleste af
interviewene er desuden – selvfølgelig med interviewpersonens accept – optaget, til hjælp for
en mere udførlig udbygning af noterne til en kronologisk og fortløbende gengivelse af
interviewet, med spørgsmål og svar; samt en decideret transskribering af udvalgte citater i
denne kontekst. Interview-noterne fylder tre sider for de korteste samtaler, og op til 18 sider
for de længste. Se de specifikke metode-noter knyttet til hver enkelt casestudie i metodeovervejelserne i bilag bagerst i hver case-notat (Broegaard, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d;
Larsen, 2021a, 2021b).
Interviewnoterne er efterfølgende kodet for præ-definerede temaer, som forskerholdet på
baggrund af såvel forsknings-ansøgning som litteratur-gennemgang (Broegaard et al., 2021)
havde udvalgt som værende relevante. For de fire casestudier gennemført af Rikke Brandt
Broegaard, er denne kodning foregået i softwaret Nvivo. Desuden har hver forsker suppleret
med emergente temaer undervejs i kodningen, efterhånden som disse syntes nødvendige
(manglende) for at kunne kode alt det relevante materiale. De overordnede temaer er som
følger (figur 2.1 og 2.3):

Figur 2.1: Træstruktur med overordnede temaer anvendt i Nvivo kodningen

Under hvert ’+’ findes under-temaer, fx (se figur 2.2):
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Figur 2.2: Eksempel på underordnede temaer i træstrukturen i Nvivo kodningen.

Efter færdiggørelse af hvert case-notat er dette sendt til gennemlæsning hos de interviewpersoner, der har udtrykt ønske for dette. Tilbagemeldingerne har ført til enkelte justeringer i
teksten, der dog ikke har ændret pointer eller indhold.
Efter afslutning af samtlige feltarbejder og tilhørende case-notater påbegyndte vi den
samlende, overordnede analyse. Syntese-arbejdet er struktureret, så der først er samlet
pointer og erfaringer ”på tværs” af de seks cases, i samme struktur som case-notaterne har
fulgt. Dette præsenteres i kapital 6. Herefter sammenfatter vi resultater og erfaringer – både
fra de seks cases og fra erfaringer, de interviewede informanter har bidraget med, selv om de
ikke var relaterede specifikt til casene – omkring videre implikationer for
landdistriktsudviklingen af de nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget (kapitel 7).

2.4 Feedback undervejs
Projektet har fra start haft en følgegruppe tilknyttet forskergruppen, bestående af personer
med interesse i problemstillingen og med en faglig baggrund, der kunne bidrage med
væsentlige perspektiver på arbejdet, og med villighed til at deltage som ulønnet følgegruppe. 6
Følgegruppen har bidraget med vigtige perspektiver på nedskaleringsøvelsen, da det stod klart
at det juridisk/støttemæssigt ikke ville blive muligt at lave et projekt, der var samfinansieret
med 5 interesserede LAG’er, ligesom der har været afholdt sparringsmøder undervejs i
projektudførelse, hvor følgegruppen har kommet med værdifulde input til litteraturstudiets
præsentation, forud for dets færdiggørelse, til udformningen af spørgeguides og den konkrete
prioritering i case-udvælgelsen, i de tilfælde hvor vi har haft en mulighed for at vælge blandt
flere. Endelig har følgegruppen kommenteret syntese-rapporten forud for færdiggørelsen af
denne, og kommet med værdifulde input til formidling af studiets resultater.
Yderligere har der som nævnt ovenfor, været indhentet kommentarer fra interesserede
interviewpersoner efter færdiggørelsen af case-notaterne.

Følgegruppen har bestået af seniorforsker og LAG-Bornholm bestyrelsesformand Christian Prip; jurist og forkvinde i
den bornholmske lokalafdeling af Naturfredningsforeningen, Anna Sofie Poulsen ; seniorforsker ved DIIS, bl.a. med
speciale i lokale udviklingseffekter af udenlandske landbrugsinvesteringer i udenlandske kontekster, Helle Munk
Ravnborg; og Mads Kissow, forperson for foreningen ØkoBornholm. Det skal nævnes, at Landbrug & Fødevarer blev
inviteret med i følgegruppen, men takkede nej.
6
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3

Litteraturgennemgang

De følgende afsnit præsenterer korte introduktioner til forskningsdebatter omkring eksternt
ejerskab, med fokus på empiriske eller teoretiske studier fra Vesteuropa og USA, og omkring
EU's landdistrikts- og landbrugspolitik og Danmarks ditto. For den fulde gennemgang af
forskningslitteraturen og ekspertinterviews henvises til den separat udgivne rapport:
Broegaard, Larsen & Hedetoft (2021): Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager
nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?
Litteraturstudium: Hvad fortæller forskningen og eksperterne os? Nexø: Center for Regionalog Turismeforskning. 85p.
Temaet om eksternt ejerskab eller fjerneje af jord har fået meget opmærksomhed
internationalt i de seneste 10-15 år. En del af diskussionen handler om manglende eller uklare
data omkring fjernejets omgang og dets konsekvenser. Ét af de emner, der diskuteres i den
internationale litteratur, er, hvordan fjerneje (for eksempel gennem udenlandske investeringer
eller investeringer foretaget af investorer fra byerne) påvirker de lokalsamfund, hvor de finder
sted. Mens der er forsket i dette i en kontekst af lav- og mellem-indkomstlande, samt i en
kontekst af lande, der har gennemgået en transition fra plan- til markedsøkonomi, har der
været meget lidt forskning om dette i en vesteuropæisk eller nordisk kontekst. Dette
litteraturstudium har haft til formål at finde, læse og opsummere de studier, der i en kontekst,
der er sammenlignelig med den vesteuropæiske, ser på stedseffekter af fjerneje eller af nye
ejerskabsformer. Se hele litteraturgennemgangen, der er udgivet separat (Broegaard, Larsen
& Hedetoft, 2021).
I litteraturen konstateres der en stigende koncentration af ejerskabet til landbrugsjorden i hele
Europa (såvel som i mange andre dele af verden), og at der kommer ikke bare nye ejere, men
også nye investeringsrationaler, til. Fra at eje jorden for at dyrke den, bliver det mere hyppigt
at eje jorden - eller være medinvestor i den - som investering. Dette giver jorden en ny rolle
som investeringsobjekt, også kaldet finansialisering eller finansgørelse. Dette er et radikalt
brud med den måde, hvorpå landbrug og ejerskab til landbrugsjorden har været organiseret i
Danmark i århundreder. Sammen med ejerskabet til jorden har der været et tilhørsforhold og
en tilknytning til stedet, tit gennem generationer, som betød, at landbrugs- og stedsengagementet ofte var samvirkende. Med finansgørelsen af jorden som et investeringsobjekt,
muliggjort af landbrugslovens liberalisering, kommer der nye penge til landbruget, og det vil
(til dels) også sige til landområderne. Fra EU’s organer er der dog i de senere år også kommet
adskillige betænkninger og rapporter, der påpeger farerne ved den igangværende udvikling.
Mange forskere udtrykker bekymring over denne udvikling i forhold til landdistrikters udvikling.
Nogle forskere observerer, at fjernejerskab kan være ’stedsblindt’. Den danske empiri viser
dog eksempler på at stedsengagement eller engagement i en særlig arealanvendelse og
dennes miljøpåvirkning også kan være vigtige motivationer for investering i jord.
Ejerskab er kun én af de ting, der påvirker stedudviklingen gennem kontrol med
arealanvendelsen. Kontrol med landbrugsjorden som ressource kan også opnås gennem
langtidsforpagtning eller gennem kontrol af andre dele af værdikæden, fx salgs-,
forarbejdnings- og afsætningsled. Ifølge forskningen er det afgørende for stedseffekter af
ændringer i ejerskabet til jorden, hvordan denne bruges, og til hvad, og hvordan ejerne – eller
brugerne – engagerer sig i og med lokalsamfundet. Nærværende forskningsprojekt har dog fra
starten fokuseret på ejerformer og investeringsrationaler og beskæftiger sig derfor ikke
systematisk med forpagtning og værdikædekontrol, selv om udviklingen i disse også påvirker
udviklingen indenfor fødevare- og landbrugssystemer.
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Gallent et al. har, i et studie fra 2019 om netop stedseffekter af nye investeringsformer i jord i
landdistrikterne i Europa, fundet, at selskabseje ofte anvender, hvad de kalder en passiv
investeringstilgang med begrænset engagement i lokalsamfundet. De direkte, private
investeringer anvender oftere en aktiv investeringstilgang. Forskerne fremhæver dog, at det er
afhængigt af investors motivation (dvs. investeringsrationale) hvordan investoren engagerer
sig i lokalsamfundets trivsel, i hvad, og med hvilke udkommer. Som de udtrykker det:
”Beslutninger om arealanvendelse og ledelse udgår fra formålet med ejerskabet og
sætter aftryk på landskabet og påvirker lokalsamfundene” (Gallent et al., 2019, p.13,
original fremhævelse).
Hvor mange de nye ejere – der ejer landbrugsjord i nye ejerskabsformer eller med nye
investeringsrationaler - er, og hvor store arealer det drejer sig om, er der ikke noget overblik
over. Der findes ikke offentlige registre over ejere, eller myndigheder, der har til opgave at
holde øje med udviklingen. Hverken på nationalt niveau, i de andre nordiske lande eller på EUplan er der monitorering af udviklingen med, hvem der ejer jorden. Forvaltningen af jorden og
dens ejerskab håndteres meget forskelligt på tværs af de europæiske lande. Den belgiske
tidligere økonomiprofessor Swinnen, nu generaldirektør i International Food Policy Research
Institute (IFPRI), og hans kollegaer kalder det ”opsigtsvækkende”, at der er en så stor
diversitet i forvaltningen af jord (og regulering af jordmarkeder) på tværs af Europa, når der
samtidig er en fælles landbrugspolitik i EU (Swinnen et al., 2016:201).

3.1 Stedseffekter af eksternt ejerskab til jord – set gennem
internationale forskningsdebatter
Temaet omkring eksternt ejerskab (fjern-eje) eller udenlandsk ejerskab og opkøb af jord har
fået meget opmærksomhed internationalt siden finanskrisen i 2008, der bl.a. også var en
’fødevarekrise’ med stigende fødevarepriser (som siden har svinget), og skabte et nyt fokus på
(internationale) investeringer i landbrugsjord og -vand. Det er et politiseret og polariseret
forskningsfelt og debatområde: NGO’erne kom først, bl.a. med termen ”land grab”.
Akademiske undersøgelser har fulgt efter med et mere varieret sprogbrug (nogle bruger også
termen ”land grabbing”, mens andre taler om ”large scale land acquisition”, og endnu andre
om ”private investments” eller ”Foreign Direct Investments”) (se fx Bunkus & Theesfeld, 2018;
Peluso et al., 2011). Termen ”land grab” defineres forskelligt, også i den grå og akademiske
litteratur. Nogle studier bruger ”land grab”, ”large-scale land acquisition” og ”land deal” i
flæng, som fx Borras et al. (2016), mens mange andre argumenterer for behovet for en mere
præcis definition (som fx Bunkus & Theesfeld, 2018). I akademisk sammenhæng reserveres
termen ”land grab” ofte til situationer med en uretmæssig eller illegitim tilegnelse (selv om
den kan være legal), ofte med ekstra-økonomiske virkemidler, og ofte antages det også
implicit, at der er tale om store arealer. Kontrol over jord opnås dog ikke kun gennem opkøb
og efterfølgende overtagelse af ejerskab, som det fx ses i Hall, Hirsch & Li (2011)’s
indflydelsesrige bog ”Powers of Exclusion”, hvor kontrol- og eksklusionsprocesser organiseres i
fire hovedelementer: Regulering, marked, magtanvendelse og legitimering.
En del af diskussionen omkring eksternt ejerskab handler om manglende eller uklare data
omkring dets omfang og konsekvenser. Forskellige monitorerende instanser er etableret
internationalt for at samle et empirisk grundlag for debatten. Det største initiativ er The Land
Matrix (www.landmatrix.org), der beskriver sig som et uafhængigt monitoreringsinitiativ om
’land deals’, der har opbygget en offentlig, global database over sådanne ’jordhandler’. The
Land Matrix er støttet af EU-kommissionen, det tyske føderale ministerium for udvikling og
samarbejde og det schweiziske SDC (svarende til det danske Danida). Der er også nationale og
regionale ’observatorier’, særligt i det globale syd, bl.a. støttet af den internationale NGO
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International Land Coalition (https://www.landcoalition.org/en/), ligesom ejendomsforhold og
ejerskabsstukturer er ét blandt flere fokusområder i det internationale, multidisciplinære
forskningssamarbejde Global Land Programme (https://glp.earth/). Som det bliver
dokumenteret nedenfor, er der dog på EU-niveau og i Danmark ikke nogen systematisk
monitorering af udviklingen indenfor ejerskab og ejerskabsformer til landbrugsjord.
Der har været stor, aktiv deltagelse af danske, nordiske og nordeuropæiske landmænd og
investorer i opkøb af jord, særligt i nærmest-liggende østeuropæiske lande, men også i
stigende grad i Afrika syd for Sahara, i Latinamerika og til en vis grad også i Asien. Dette
afspejler sig fx i medlemskabet i foreningen ”Danish Farmers Abroad”, der er støt stigende
(www.danishfarmersabroad.dk), ligesom medlemmernes rapporterede kontrollerede areal
stiger (se næste underafsnit). Samtidig er det dog slående, at der i en
nordisk/nordvesteuropæisk kontekst har været et fravær af debat om den samfundsmæssige
betydning af ejerskab til jord og ændringer i dette i samme tidsperiode, med enkelte vigtige
undtagelser som fx Keld Hansens nyligt udgivne debatbog ”Farvel til dansk landbrug” (K.
Hansen, 2019).
Opsummerende, hvad har forskningen så sagt om ændringer i ejerskab til landbrugsjorden og
dens stedseffekter? Gennemgangen af international litteratur omkring stedseffekter af
ændringer i ejerskabsformer, ejerkredse og investeringsrationaler har fundet, at der kun er
meget lidt forskning om dette spørgsmål i en (vest)europæisk sammenhæng. Særligt
spørgsmålet om lokale stedseffekter af nye investeringer eller nye ejere til landbrugsjorden
berøres kun i ganske få studier. Sammenfattende viser gennemgangen af forskningen
følgende:
•

•
•

•

Globalt og også i Europa er der tendenser til koncentration af ejerskab og
finansialisering af landbrugsjorden, som betyder, at der både er nye ejerformer og nye
ejere samt forskellige investeringsrationaler bag de jordhandler, vi ser nu i forhold til
tidligere.
Det kan konstateres, at der ikke eksisterer en egentlig monitorering af udviklingen
omkring koncentration af ejerskab, hverken på et dansk, et nordisk eller et europæisk
plan.
På trods af, at der kun er ganske få studier, der i en (vest)europæisk kontekst
undersøger stedseffekter af nye ejere, ejerformer og investeringsrationaler, er der flere
forskere, som arbejder med emnet lidt mere overordnet, der forventer og diskuterer, at
de ændringer vi ser i ejerskab og investeringsrationaler, vil få vidtgående konsekvenser
for strukturen og trivslen i lokalsamfundene på landet, samt muligvis for miljøet, i
mange år fremover.
Forskningen i stedseffekter af nye ejerformer og ejerkredse tyder på, at selskabseje
ofte anvender en indirekte og passiv investeringstilgang, der engagerer sig meget
begrænset med lokalsamfundet; hvorimod de direkte, private investeringer oftere
anvender en aktiv investeringstilgang. Her er det dog afhængigt af investors motivation
(investeringsrationale), hvorledes investor engagerer sig i lokalsamfundets trivsel, og
med hvilket udkomme.

3.2 Udviklingen i landbrugs- og landdistriktspolitik i EU og i
Danmark med fokus på spørgsmålet om ejerskab og fjerneje
Ejerskabet til landbrugsjorden er et vigtigt omdrejningspunkt i samfundet - både helt
overordnet i forhold til demokratisk legitimitet, men særligt i forhold til mulighederne for, at
lokalsamfund og myndigheder kan påvirke, planlægge og gennemføre de initiativer, man
prioriterer. Endvidere kan det konstateres, at man politisk i en årrække har banet vejen for, at
eksterne investorer kan spille en betydelig rolle i udviklingen af dansk landbrug - og dermed
også de danske landdistrikter. I det omfang, investorerne er kendte i offentligheden, har man
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at gøre med en meget heterogen investorpraksis, og der er endnu ingen klar tendens i det
foreliggende materiale i forhold til, hvordan de eksterne ejeres rationale vil påvirke lokale
værdikæder og fremtidige planlægningsinitiativer.
I den videnskabelige litteratur er det endnu sparsomt med empiriske undersøgelser af de
mulige positive og/eller negative effekter, som nye ejerskabsformer, fjerneje og en ændret
fordeling af ejerskabet til jorden har for landbefolkningens trivsel (Bunkus & Theesfeld 2018).
Men det kan konstateres, at det i den akademiske litteratur, såvel som i betænkninger og
resolutioner, er alment anerkendt, at der findes en sammenhæng mellem en stor
koncentration af jordejerskabet og vigende sammenhængskraft og trivsel i landdistrikterne.
Samtidig viser data, at udviklingen går imod større koncentration (Knickel et al., 2009; Noe
&Thorsøe, 2018; EU EESC, 2015; EU PARL, 2017) og øget forpagtning (Danmarks Statistik).
Det skønnes, at potentialet for investeringer i landbrugsjord er stort, især hvis den nuværende
globale investerings- og rentesituation fortsætter (Landbrugsavisen, 2018; Winther, 2019;
Thomsen, 2020; T.G. Azcarate, personlig kommunikation, juli 9, 2020). Derfor bør samfundet
set i lyset af de her præsenterede analyser følge udviklingen opmærksomt og handle
agtpågivende, således at visionerne for landdistrikterne og den grønne omstilling ikke
modarbejdes af ejerinteresser og rationaler, der går på tværs af samfundets prioriteter. Det
fordrer som minimum et kendskab til, hvem ejerne er.
Netop hvem der har ejerskab til landbrugsjorden i Europa har udviklet sig fra før 2015 at have
været et marginaliseret emne, som primært beskæftigede NGO’er og enkelte forskere, til
gradvist at være flyttet op på den politiske dagsorden, så det i dag spiller en betydeligt større
rolle end tidligere. At Folketingets Miljø og Fødevareudvalg i 2020 udbad sig en vurdering af
omfanget af udenlandsk ejerskab til landbrugsjorden understøtter denne tendens. Men det
udgør stadig en væsentlig udfordring for forskere og offentligheden, at udviklingen på området
ikke er genstand for monitorering og registrering. Omvendt er det vigtigt at understrege, at en
egentlig lovmæssig regulering, der sigter på at begrænse udenlandske eller institutionelle
opkøb, går imod helt centrale kerneværdier i det europæiske projekt (T.G. Azcarate, personlig
kommunikation, 9. juli, 2020).
I Danmark stiger andelen af landbrugsarealet, der er forpagtet, ligesom landbrugsbedrifter i
hastigt voksende grad bliver organiseret som selskaber. En nylig undersøgelse fra Danmarks
Statistik dokumenterer, at det udenlandske ejerskab og -medejerskab til dansk landbrugsjord
er steget til ca. 2,5% af landbrugsarealet. Denne udvikling har fundet sted i perioden, siden
der blev lukket op for udenlandske medejere, først gennem en indførelse af selskabsejet i
dansk landbrug i 1989, og siden med landbrugslovens yderligere liberaliseringer i 2010 og
2014, der tilsammen har ophævet restriktionerne for, hvem der kan blive ejer af landbrugsjord
i Danmark. Selv om der ikke er et klart overblik, kan det alt i alt konstateres, at fjernejet og
det eksterne ejerskab til landbruget stiger. Den voksende tendens til udenlandsk ejerskab er
kraftigere i andre lande end i Danmark. For at sætte tallene i perspektiv kan det nævnes, at
danskere ejer (eller medejer) ca. 2,5 gange så meget jord i udlandet, som udlændinge ejer og
medejer i Danmark. Der har i en dansk sammenhæng ikke tidligere været forsket i, om det
betyder noget for det omkringliggende lokalsamfund, hvem der ejer jorden (f.eks. om der er
tale om fjernejerskab) og hvorfor.
Set i lyset af de mange aktuelle politiske emner, som involverer en planlægningsproces udtagelse af lavbundsjorde, jordreform, klimasikring, biodiversitet, nedbringelse af CO 2, nye
bosætningstyper på landet og landsbyernes udvikling - hvor ejerskabet til 'det åbne land' bliver
et uomgængeligt omdrejningspunkt, bliver jordejernes rationale af helt afgørende
samfundsmæssig betydning.
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Afslutningsvist kan det bemærkes, at det at man nu har en polsk landbrugskommissær, også
kunne tale for, at problemstillingen får større fokus (T.G. Azcarate; personlig kommunikation,
9. juli 2020, samt K. Sandwell, personlig kommunikation, 11. august, 2020). Og det skal også
nævnes, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen den 7. juli 2020 annoncerede, at
der planlægges en større paneuropæisk online høring om landdistrikternes fremtid (ARC2020,
2020).

3.3 Sammenfatning af litteraturgennemgangen
Sammenfattende kan det konstateres, at der videnskabeligt er stor enighed om, at ejerskabet
til jorden er et emne, der har stor aktualitet, og at det kun vil blive vigtigere i fremtiden, da
der opleves store forandringer eller er skabt muligheder for store forandringer i
ejerskabsstruktur, ejerformer og ejerkredse til landbrugsjorden. Samtidig er der enighed om,
at der mangler et solidt overblik over udviklingen, da der ikke er etableret monitorerende
instanser, hverken i Danmark eller i nordisk eller europæisk sammenhæng.
Helt overordnet peger de forskellige debatter i litteraturen på overliggende fælles spørgsmål,
nemlig hvilken rolle landbruget skal have i samfundet i fremtiden (og hvilke nytter, det skal
levere), og samtidig, hvordan der skabes forudsætninger for et landbrug, der kan
imødekomme fremtidens behov? Dette er bl.a. nogle af de overordnede spørgsmål, som
Knickel og hans kollegaer har beskæftiget sig med i en årrække (Knickel et al., 2009, 2018),
og som landbrugsgeografen Anders Wästfelt også formulerer på baggrund af sin forskning om
udvikling i svensk landbrug (Wästfelt & Eriksson, 2017). Kulturgeograf Elin Slätmo har en
lignende interesse i sit arbejde med landbrug som et emne af ”samfundsmæssig vigtighed”
(Slätmo, 2017), ligesom det er nogle af nøglespørgsmålene til fremtidige forskning, som
Desmarais et al.’s (2017) canadiske studie fører frem til.
Litteraturstudiet har vist, at der konstateres en stigende koncentration af ejerskabet til
landbrugsjorden i hele Europa (såvel som i mange andre dele af verden), og at der kommer
ikke bare nye ejere, men også nye investeringsrationaler til. Forskningen fra USA og Canada
dokumenterer et markant skred i typer af ejere væk fra personer eller familier, der bor i og er
tilknyttet landdistriktet og køber jorden for at drive landbrug, og hen imod ejere, der er
virksomheder, og som ofte har værdistigning som investeringsrationale, og som i stigende
grad kommer langvejsfra, fra andre stater, lande eller verdensdele. De nordamerikanske
forskere er bekymrede for, hvad ændringen i ejerkredse, ejerformer og investeringsrationaler
vil betyde for landdistrikternes udvikling, deres sammenhængskraft og trivsel.
I en europæisk kontekst tales der ligeledes med store bogstaver, når forskerne skriver om
ændringerne i ejerskabsformer, om koncentrationen af ejerskab og om manglen på
monitorering af disse ændringer. De strukturelle ændringer er meget mere markante i det
tidligere Østeuropa end i Vesteuropa, og det er også i østeuropæiske kontekster, at der
ligefrem tales om ”land grab”, altså uretmæssig eller illegitim tilegnelse af jord, ofte med
ekstra-økonomiske virkemidler, og om jordkoncentration som et accelererende og
vedholdende fænomen, et udviklingstema af kritisk karakter. Den ansete, nu pensionerede,
landbrugssociolog Jan Douwe van der Ploeg og hans kolleger vurderer, at Europa vil være
”forsvarsløst” overfor den øgede spekulation, pris- og efterspørgselsudsving, og institutionelle
ejerskab til jorden, de forudser (van der Ploeg et al., 2015, p. 159). Charles Geisler,
landbrugssociolog og professor ved Cornell Universitetet, minder os om, at jordkoncentration
ikke er neutral men spreder social ulighed med ”grundlæggende betydning for samfundets
velfærd og udvikling” (Geisler, 2015, p. 246). Svenske Anders Wästfelt, landbrugsgeograf og
professor ved Stockholm Universitet, taler om ”stedsblinde” institutionelle investorer.
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Ændringerne i ejerskabet til jorden og dets stedseffekter er med andre ord noget, der bør
forskes i, også i en europæisk sammenhæng. Imidlertid viser vores litteratursøgning, at ser
man bort fra Østeuropa, så er der kun meget lidt forskning om ændringer i ejerskabet til
jorden og dets stedseffekter i en europæisk sammenhæng.
Med hensyn til monitorering af og overblik over ændringerne i ejerskabet til jorden, altså hvem
der ejer jorden, viser litteraturen, at der ikke eksisterer en egentlig monitorering af
udviklingen omkring koncentration af ejerskab, hverken på et dansk, et nordisk eller et
europæisk plan. Danmarks Statistiks nylige analyse af ”Udenlandske ejere af landbrug”
(Danmarks Statistik, 2020) er en vigtig første undersøgelse på området (som ikke eksisterede,
da vi formulerede forskningsprojektet), men kortlægger kun en del af ændringerne i ejerskab
til jorden, nemlig den del, der involverer udenlandske aktører, men ikke fx tendensen i retning
af institutionel ejerskab og fjerneje. Desuden er der, så vidt vides, ikke planlagt en
systematisk, tilbagevendende opfølgning på analysen. Hansen et al. (2021) har for nylig
udgivet en rapport der bl.a. gennemgår selskabsejet i dansk landbrug og diskuterer en lang
række ejerformer, og de muligheder og udfordringer, der er forbundet med dem, set fra
landbrugserhvervet.
De lokale stedseffekter af ændringerne i ejerskab er et emne, der er meget lidt forskning om.
Dette på trods af, at flere forskere, der arbejder med emnet, forventer og diskuterer, at de
ændringer vi ser, vil få vidtgående konsekvenser for strukturen og trivslen i lokalsamfundene
på landet samt muligvis for miljø i mange år fremover. Trods litteratursøgning i internationale
forskningsdatabaser er det kun lykkedes os at finde ét studium, der undersøger lige præcis
stedseffekter af investeringer i jord i en europæisk sammenhæng. Det drejer sig om studiet
”Nye penge i landdistrikterne. Jordinvesteringer i Europa og deres stedseffekter” af den
britiske planlægger Nick Gallent og hans kollegaer, udgivet i 2019. Bogen er bygget op om 10
casestudier fra hele Europa, der viser forskellige eksempler på investeringer i jord (til
vindyrkning, tomatgartnerier, korndyrkning, landbrug kombineret med rekreative formål,
golfbaner og forlystelsesparker) og en analyse af investeringstilganges og
investeringsrationalers påvirkning af lokalsamfundet og deres bidrag til at skabe
udviklingsmuligheder eller underminere dem. Gallent et al.’s (2019) forskning i stedseffekter af
nye ejerformer og ejerkredse tegner et billede af, at selskabseje ofte anvender en passiv
investeringstilgang, der engagerer sig meget begrænset med lokalsamfundet, hvorimod de
direkte, private investeringer oftere anvender en aktiv investeringstilgang. Her er det dog
afhængigt af investors motivation (investeringsrationale), hvorledes investor engagerer sig i
lokalsamfundets trivsel og med hvilket udkomme.
Indenfor EU er interessen for, hvem der har ejerskabet til landbrugsjorden og hvordan det er
fordelt - eller koncentreret – steget markant i de seneste år, særligt fra 2015. Denne interesse
har været med til at flytte emnet opad på den politiske dagsorden, så det i dag spiller en
betydeligt større rolle end tidligere. Samme tendens kan ses herhjemme (Se fx Danmarks
Statistik, 2020; Hansen et al., 2021). Både på EU-niveau og i Danmark mangler der dog stadig
monitorering og registrering af ejerskabet til landbrugsjorden og udviklingen heri. Som flere
europæiske forskere gør opmærksom på, udgør dette også en udfordring for forskere og
offentligheden.
Sammenhængen mellem en fordeling af jordejerskabet, der ikke er alt for koncentreret, og
sammenhængskraft i landdistrikterne, synes at være alment anerkendt i litteraturen – om end
der ofte trækkes på empiri fra kontekster udenfor Europa. Fra EU’s organer er der i de senere
år kommet adskillige betænkninger og rapporter, der påpeger farerne ved den igangværende
udvikling. Der har været diskuteret en ’omfordelingsbetaling’ og et loft over landbrugsstøtten
pr ha - det første for at gøre det mere økonomisk attraktivt for mindre brug (under 60 ha)
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relativt til større brug, og det sidste for at begrænse jordkoncentrationen og incitamenterne til
denne i EU.
Danmark har - efter ændringen i lovgivningen fra 1989, der tillod selskabseje - i 2010 og 2014
liberaliseret sin landbrugslovgivning markant, så der reelt ikke længere er nogle betingelser,
andet end købekraft, for at kunne blive ejer af et dansk landbrug. Samtidig ser vi en fortsat
kraftig koncentration af ejerskabet til jord hos færre, større jordejere, og en (endnu ikke
analyseret) vækst i det institutionelle ejerskab i landbruget. Hvor selvejet i århundreder har
karakteriseret dansk landbrug og dets udviklingskraft, er man over de seneste år begyndt at
tale om selvstændige landmænd, et skift i sprogbrugen, der understøtter billedet af, at man
ikke nødvendigvis behøver at eje sin jord, bare man kan drive sin selvstændige virksomhed.
Det skaffer kapital til erhvervet. Nogle gange får det muliggjort unge landmænds adgang til
erhvervet. Hvad der ikke har været forsket i, er, om det betyder noget for det omkringliggende
lokalsamfund, hvem der ejer jorden og hvorfor. Dette har dog været det centrale spørgsmål i
nærværende forskningsprojekts seks casestudier, analyse og syntese.
I Danmark tyder nylige analyser på en vækst indenfor det eksterne ejerskab med store,
økonomiske aktører og store landbrug, samtidig med at nye (arealmæssigt mindre) aktører
opkøber landbrugsjord med en motivation i opnå særlige lokale miljø- og biodiversitetsmål,
ofte med et stærkt stedsengagement. De nye aktører, som fx økologiske jordbrugsfonde, er
meget små i størrelsen (Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, har f. eks. ca. 681 Ha i drift
(maj 2021), mens SamsØkologisk har 28 Ha) i forhold til de tal, Danmarks Statistik er kommet
frem til om udenlandsk ejerskab til landbrugsjord (som er ca. 67.000 Ha). Ikke desto mindre
er disse nye initiativer interessante at se på med hensyn til netop hvordan deres
investeringsrationale påvirker lokalområdet. Der er en hel række (hektarmæssigt) mindre
initiativer, der har set dagens lys de seneste pr, fra andelsgårde til fødevarefællesskaber, der
har et fælles at ønske at påvirke det konkrete landbrugs miljøpåvirkning og -hensyn, og dets
rolle i lokalsamfundet. Studier om helhedsorienteret planlægning fra Danmark viser, at
jordejernes rationale er af helt afgørende samfundsmæssig betydning for, hvordan de og deres
jorder kan inddrages i helhedsorienterede planlægningsprocesser (Kristensen et al., 2015;
Primdahl et al., 2019). Set i lyset af de mange aktuelle politiske emner, som involverer en
planlægningsproces - udtagelse af lavbundsjorde, jordreform, klimasikring, biodiversitet,
nedbringelse af CO2, nye bosætningstyper på landet og landsbyernes udvikling - hvor
ejerskabet til 'det åbne land' bliver et uomgængeligt omdrejningspunkt, bliver jordejernes
rationale af helt afgørende samfundsmæssig betydning.
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4

Registerbaseret analyse: Udvikling i bedriftsstruktur og ejerformer
i landbruget

Landbruget har igennem årtier gennemgået en strukturudvikling, henimod stadigt stigende
bedriftsstørrelser og en koncentration af jorden på færre hænder (Hansen, 2016). De stadig
større bedrifter, både med hensyn til husdyrhold og arealtilliggende, har medført et stadig
stigende kapitalkrav, hvilket bevirker at erhvervet er udfordret med hensyn til at skaffe
finansiering til drift, udvikling og i sidste ende generationsskifte. Flere nøgleaktører med
tilknytning til landbruget forventer, at eksterne investeringer i landbruget vil stige (Larsen &
Andersen, 2017; Ritzau, 2016). Selvejet er stadig den dominerende ejerform i Danmark, men
efter de gentagende liberaliseringer af Landbrugsloven har der været en vækst i
selskabsejerformen. En stor del af disse selskabskonstruktioner er sandsynligvis
familierelateret, men egentlig fjerneje af dansk landbrug, bl.a. i form af investeringer fra
institutionelle investorer som pensionskasser og fonde, er også i vækst.
Ejerformer og forretningsmodeller i landbruget er således under forandring, efter at
liberaliseringer af Landbrugsloven har givet bedre mulighed for, at investorer kan opkøbe og
drive landbrug i Danmark uden landbrugsuddannelse, uden bopælspligt og uanset nationalitet.
En række meget heterogene aktører har investeret i og etableret fødevareproduktion siden
liberaliseringen af Landbrugsloven. Her er tale om både pensionskasser, fonde, udenlandske
og danske investorer samt andelsbaseret ejerskab. Herudover er der en række
mikrovirksomheder, der har udnyttet de nye muligheder for selskabsdannelser i landbruget.
Imidlertid er der ikke noget overblik over omfanget af institutionelle investorers investeringer i
dansk landbrug og i dette afsnit skal der ses på udbredelsen af selskabsdannelser inden for
landbruget, herunder – så vidt muligt – på hvor stor en del af ejerskabet der er fjeneje/ikkefamilieeje.
Når der tales om ejerskab til og indflydelse på dansk landbrug, er det vigtigt at skelne mellem
landbrugsbedrifter og landbrugsejendomme. Ifølge Landbrugsloven benyttes der følgende
definitioner for de to begreber:
§ 2. Ved en landbrugsejendom forstås i denne lov en ejendom, der er noteret som en
landbrugsejendom i Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelregister.
Stk. 2. En landbrugsejendom er undergivet landbrugspligt, hvorved forstås, at
ejendommen er omfattet af reglerne i denne lov.
Stk. 3. Ved en landbrugsbedrift forstås i denne lov en driftsenhed, der anvendes til
jordbrugsmæssige formål, som for jordernes vedkommende er fastsat i lov om drift af
landbrugsjorder, og som drives af samme fysiske eller juridiske person, jf. dog § 20, stk.
7. Bedriften kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme, arealer uden landbrugspligt
samt tilforpagtede arealer.
I dette kapitel ses der således på udbredelsen selskabseje og udbredelsen af fjerneje (som vi
vil definere senere) inden for henholdsvis landbrugsejendomme og landbrugsbedrifter.

4.1 Baggrund
Landbruget har været det dominerende erhverv i det meste af Danmarks historie, men udgør i
dag kun en mindre del af landets økonomi. I 1820 stod de danske primære erhverv, hvoraf
landbruget var det helt dominerende, for 59 % af alle beskæftigede og 55 % af
værditilvæksten. Derefter er andelen faldet jævnt siden industrialiseringen i Danmark i 1800-
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tallet og videre gennem det 20. og 21. århundrede. I 2016 stod landbrug
og gartneri tilsammen for 0,9 % af Danmarks bruttoværditilvækst.7 Andelen af beskæftigelsen
er dog lidt større, da værditilvæksten pr. ansat i landbruget er noget lavere end gennemsnittet
for alle brancher. I 2016 stod landbrug og gartneri for 2,2 % af beskæftigelsen i
Danmark.8 Landbruget spiller dog i flere sammenhænge en større rolle i dansk økonomi, end
den meget lille andel af produktionen i sig selv angiver. Erhvervet er således en vigtig
leverandør af råvarer til fødevareindustrien. Samtidig udgør eksporten af landbrugsprodukter
stadig en betydelig andel af Danmarks samlede eksport og har samtidig stor betydning for
landet valutaindtjening. Landbrugets og fødevareindustriens andel af den samlede eksport,
inkl. eksport af serviceydelser, udgør ca. 11%. 9
Især siden 2. Verdenskrig har landbruget været præget af en kraftig strukturudvikling med
færre og større bedrifter. Sideløbende er der sket en betydelig teknologiudvikling og
effektivisering. I 1959 var der i alt omkring 200.000 landbrugsbedrifter med et gennemsnitligt
areal på 16 hektar, mens der i 2018 var knapt 27.000 bedrifter med et gennemsnitsareal på
92 hektar.10 Kun knap 9.000 af disse bedrifter er heltidsbedrifter (2019) og gennemsnitlig har
disse heltidsbedrifter et areal på 203 ha. 11 Samtidig er der sket en løbende specialisering.
Over 93% af alle danske malkekøer står i 2019 på 2071 bedrifter med over 100 køer.
Tilsvarende står 98% af alle danske søer på kun 1200 bedrifter med over 200 søer og 93% af
slagtesvinene er samlet på kun 1660 bedrifter med mere end 2000 svin.12 Alt i alt varetages
hovedparten af den danske landbrugsproduktion altså af ganske få bedrifter.
De stadig større landbrug har selvfølgelig en stadig større aktivmasse. Hvor et heltidslandbrug
i 1973 havde et gennemsnitlig arealtilliggende på 29 ha og en aktivmasse på 566.000 kr., er
denne aktivmasse på et gennemsnitlig heltidslandbrug i 2019 vokset til 43,6 mio. kr. (løbende
kroner). Den stadig større kapitalbinding øger kravet til egenkapital, hvilket er med til at sætte
selvejet under pres og øge andelen af andre ejerformer inden for landbruget.

4.2 Udvikling i ejerformer i landbruget
Ud over at de enkelte landbrugsbedrifter bliver større, og at ejerskabet samtidig koncentreres
på færre personer, er der overordnet set en tendens til faldene omsætning af landbrugsjord,
en tendens der især har været fremherskende siden finanskrisen. Gennemsnitlig handles
mellem 2 og 5% årligt, hvilket svarer til en gennemsnitlig ejertid på mellem 20 og 50 år, 13 og
for øjeblikket (2019) handels altså omkring 2% af landbrugsjorden årligt (Pedersen, 2016,
p.19), hvilket svarer til en gennemsnitlig ejertid på 50 år. Tilbageholdenheden med hensyn til
at handel landbrugsjord (hvad enten det skyldes problemer med at gennemføre
generationsskifte på grund af det stigende krav til egenkapital, eller det skyldes forventning
om stigende jordpriser i fremtiden, og dermed at de nuværende ejere ”holder” på jorden),
betyder, af den gennemsnitlige alder for personer, der ejer landbrugsjord, er stigende, og
samtidig er forpagtningsomfanget stigende (ældre ejere af landbrugsjord dyrker ikke selv
jorden, i samme omfang som de yngre ejere af landbrug). Landmændene beholder ejerskabet
til jord i længere tid, men samtidig er de mere tilbøjelige til at lade dyrkningsretten overgå til

DST, Statistikbanken, Tabel NABP117
DST, Statistikbanken, Tabel NABB117
9
Gældende for 2016, opgjort på basis af Nationalregnskabet Input-Outputtabeller,
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/mof/spm/380/svar/1631051/2144879/index.htm
10
DST, Statistikbanken, Tabel JORD1
11
DST, Statistikbanken, Tabel JORD2
12
DST, Statistikbanken, Tabel HDYR2
13
Såfremt 2% af landbrugsjorden handles på et enkelt år er den gennemsnitlige ejertid 100/2 = 50 år.
7
8
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andre. Der sker derfor en gradvis afkobling af dem, der dyrker jorden, fra dem, der ejer jorden
(Se Figur 4.1).
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1.000.000
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Figur 4.1: Udvikling i forpagtet areal, 1982 til 2019

Kilde: DST, Tabel FORP1
Nedenfor (Figur 4.2) ses sammenhæng mellem dem der ansøger om landbrugsstøtte (dvs.
dem der dyrker jorden) og dem der ejer jorden, set i forhold til landmandens alder. Frem til en
alder på 61 år dyrker landmændene et større areal end de ejer. Ved en alder på 80 år dyrker
den gennemsnitlige landmand kun godt 40% af det areal vedkommende ejer.

Figur 4.2: Forholdet mellem ansøgt relativt areal og ejet relativt areal, fordelt på
aldersgrupper
Kilde: Pedersen (2016): ”Ejer og generationsskifte i dansk landbrug”. IFRO, side 15.

Når omfanget af forpagtninger vinder frem, så skyldes det altså i en vis udstrækning at de
ældre landmænd venter med af sælger deres jord. At forpagtningslandbruget vinder frem, er
et udtryk for at landbrugets ejerformer er under forandring. I en vis udstrækning vil
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delforpagtninger, der kun omfatter en del af en landbrugsejendom, være et aftaleforhold
mellem landmænd, der bor i umiddelbar nærhed af hinanden, og der vil typisk (eller – sådan
har det været tidligere igennem dansk landbrugshistorie) være tale om, at en ældre landmand
bortforpagter landbrugsjord til en yngre landmand. Men den øgede anvendelse af
forpagtninger kan også være et udslag af en øget grad af ”fjerneje”, hvor eksterne investorer
opkøber landbrugsejendomme for efterfølgende at udforpagte (dele af disse)
landbrugsejendomme til en person eller et selskab, der efterfølgende står for den daglige drift.

4.3 Regulering af ejerskab til landbrug i Danmark
Retten til at eje og drive landbrug reguleres primært via landbrugsloven, som er blevet ændret
(og til tider liberaliseret) gentagende gange over de seneste årtier. Nedenfor er en oversigt
over de ændringer i Landbrugsloven, der har haft størst betydning for erhvervelses- og
driftsbetingelserne (Tabel 4.1):
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Tabel 4.1: Hovedtræk af landbrugslovens reguleringer af ejerskab
Regulering
1973
1978
1989
Bopælskrav
Ejer, altid
Ejer, altid
Ejer eller
forpagter,
altid
Uddannelseskrav
Ingen regler
Alle landbrugs> 30 ha
(landmandsuddannet e.l.)
ejendomme
Selskabserhvervelse
Ikke tilladt
Ikke tilladt
A
Max. Ejendomme i eje
2 stk.
2 stk.
2 stk.

1994
Ejer eller
forpagter,
altid
> 30 ha

2004
Ejer eller
forpagter,
8 år2
> 30 ha

2007
En person,
10 år

2010
En person,
10 år

2014
En person,
10 år

>30 ha

C
3 stk.

B
5 stk.

C
5 stk.
Ingen
regler
1o km

Ingen
regler
D
Ingen
regler
Ingen
regler
Ingen
regler
2 km3
Ingen
regler
Ingen
regler
Ingen
regler
Ingen
regler

Max samdrift af
ejendomme
Max afstand ved samdrift

Ingen regler

5 stk.

5 stk.

5 stk.

15 km

15 km

10 km

10 km

Ingen
regler
10 km

Max afstand ved
sammenlægning
Max areal ved
sammenlægning
Max eje i alt ved
sammenlægning1
Max samdrift i alt

1 km

1 km

3 km

2 km

2 km3

2 km3

Ingen
regler
D
Ingen
regler
Ingen
regler
Ingen
regler
2 km3

100 ha

75 ha

125 ha

150 ha

200 ha

200 ha

200 ha

100 ha

75 ha

250 ha

450 ha

400 ha

400 ha

200 ha

100 ha

5001 ha

Ingen regler

Ingen regler

Ingen
regler
**

500 ha4

Naboers fortrinsret til
suppleringsjord

Ingen
regler
*

***

***

Ingen
regler
Ingen
regler
****

Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
*)

A:
B:
C:
D:
1:
2:
3:
4:

**)
***)
****)

Stemmeflertallet skal være ejet af person der opfylder betingelse for personlig erhvervelse
Stemmeflertallet samt minimum 20% af selskabskapitalen skal være ejet af person der opfylder betingelse for personlig erhvervelse
Som (B), men med minimum 10% af selskabskapitalen
Som (B), men uden krav om at landmanden skal eje en andel af selskabskapitalen
Det maksimale areal som den pågældende person må eje, på alle de ejendomme hvor vedkommende er medejer
Bopælskravet skal opfyldes i mindst 8 år efter erhvervelse af ejendommen
Dog 5 km ved vedvarende græsarealer og 10 km ved fradragsarealer (fredskov o.l.)
Gælder kun hvis erhververen kommer til at eje 5 eller flere ejendomme
Ved sammenlægning eller køb af 2. eller 3. ejendom havde naboer fortrinsret til suppleringsjord hvis (1) køber kommer til at eje mere end 70 ha, (2)
nabo ejer mindre end 70 ha, (3) nabo bor tættere på tilkøbt ejendom end 1 km og (4) nabo har behov for jord for at skabe harmoni (balance mellem
jordtilliggende og husdyrhold)
Som ovenfor – blot er der ikke længere krav om at naboen har harmoniproblemer. Der er således tale om en udvidelse af fortrinsstillingen
Hvis ejer kommer til at eje mere end 100 ha
Hvis ejer kommer til at eje mere end 150 ha
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Grundlæggende i Landbrugsloven er, at enhver landbrugsejendom (i praksis alle ejendomme
over 2 ha) er underkastet landbrugspligt, og denne landbrugspligt er et væsentligt middel i det
offentliges styring af ejendommes drift og landbrugsjordens anvendelse. Selvom det
oprindeligt14 var et grundlæggende mål med landbrugspligten, at ejendommen skulle; (1)
bevares som selvstændig brug, (2) være forsynet med beboelsesbygninger og (3) drives af
beboerne på ejendommen, så har den reelle administration af disse mål måtte tilpasses den
teknologiske udvikling. Grænserne for nedlægning, sammenlægning og samdrift af ejendomme
er jævnligt blevet forhøjet, uddannelseskravet er blevet slækket og begrænsningerne i
mulighederne for samdrift er blevet slækket. I den gældende version af landbrugsloven 15 er
formålet blevet reduceret til; (1) sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af
landbrugsejendomme…, (2) sikre en bæredygtig udvikling af jordbrugserhvervene og en
forbedret konkurrenceevne i disse erhverv, (3) tilgodese bosætning og udvikling i
landdistrikterne samt (4) bevare selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i
jordbruget samt sikre det fornødne produktionsgrundlag for jordbrugserhvervene. Det
sidstnævnte formål ”at bevare selvejet” er dog i praksis en indholdstom formulering der er
bevaret fra tidligere versioner af Landbrugsloven – i realiteten er der ikke længere nogen
lovgivningsmæssig styring af en ønsket ejerform indenfor landbruget.
Set i et makroperspektiv og på længere sigt, kan det diskuteres, i hvilket omfang det via
Landbrugslovgivningen har været muligt at styre strukturudviklingen indenfor erhvervet? I et
vist omfang efterlader de mange lovgivningsændringer det indtryk, at loven blot har måtte
tilpasses den faktiske situation. Set i et mikroperspektiv (fra den enkelte landmands
synsvinkel) og på kort sigt, hører Landbrugsloven imidlertid i høj grad til blandt de
lovgivningsmæssige forhold, der virker bestemmende og regulerende for valg af drifts- og
ejerform.

4.4 Primærvirksomheder der drives i selskabsform
I dette afsnit ses der på antallet af virksomheder (firmaer) inden for de primære erhverv
(landbrug, skovbrug og fiskeri), da disse opgøres samlet i registrene, men langt hovedparten
af virksomhederne er inden for landbruget. Indenfor landbruget vil disse firmaer ofte have
status som landbrugsbedrifter i landbrugslovens forstand, men det behøver ikke at være
tilfældet. Der kan eksempelvis være tale om et firma, der driver husdyrproduktion i bygninger
på lejet grund, og uden i øvrigt at have landbrugsjord knyttet til firmaet.
Samlet set er antallet af firmaer reduceret med 23,2% i perioden fra 2010 til 2018 (og med en
reduktion i antal firmaer på 51,1% i perioden fra 2000 til 2018). I samme periode er der sket
en markant stigning i antallet af aktieselskaber og anpartsselskaber (Se Tabel 4.2).
Anpartsselskaber anvendes typisk ved familierelateret generationsskifte og ved andre
virksomhedsomlægninger, der har fokus på at reducere den personlige risiko, og det er i
særlig grad denne virksomhedsform, der har været i vækst i perioden. Fonds- og foreningseje
har derimod været i tilbagegang i hele perioden.16

I hvert fald gældende frem til liberaliseringen af landbrugsloven i 1989 hvor man begyndte at åbne op for
selskabsdrift af landbrugsbedrifter.
15
LBK 116 af 6/2/20
16
Vi har ikke kendskab til analyser der beskriver fondseje i landbruget nærmere, men udfra diverse artikler i
dagspressen er der primært tale om fonde med interesse i naturbeskyttelse eller i forskning og udvikling af
landbrugsprodukter eller produktionssystemer, der er aktive inden for fondseje.
14
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Tabel 4.2: Udvikling i antal primærbedrifter, 2000 til 2018, fordelt efter ejerform
2000

2010

Ændring Ændring Ændring
00 til 09 10 til 18 00 til 18

2018

I ALT

53.667 34.143

26.217

-34,5%

-23,2%

-51,1%

Enkeltmandsfirma

47.398 28.880

21.048

-36,9%

-27,1%

-55,6%

Interessentskab mv.

4.482

3.095

2.226

-29,1%

-28,1%

-50,3%

Aktieselskab

509

602

616

17,7%

2,3%

21,0%

Fond, forening mv.

119

74

59

-41,2%

-20,3%

-50,4%

Anpartsselskab
966 1.418
2.135
40,4%
50,6%
Kilde: Statistikbanken, Generel Firmastatistik, Tabel GF5 + CRT-beregning

121,0%

For at få et indtryk af størrelsesudviklingen inden for de forskellige ejerformer, kan man i
stedet se på udvikling i omsætning (mio. løbende kroner). Målt på denne måde har der, for
alle firmaer under ét, været en stigning i omsætningen på hhv. 11% og 50% i perioden fra
2010 til 2018 (og fra 2000 til 2018) (Se Tabel 4.3). Omsætningsstigningen inden for dén del af
virksomhederne, der er organiseret i selskabsform, er dog steget langt mere. I 2018 udgør
selskabernes omsætning i alt 30 mia. kroner (svarende til godt 28% af den samlede
omsætning i landbruget). Set i forhold til, at der først i 1989 blev åbnet op for selskabseje i
landbruget, er det egentlig bemærkelsesværdig, at 28% af den samlede omsætning nu er
organiseret i selskabsform.
Omsætningen indenfor hhv. aktieselskaber og anpartsselskaber er vokset med knapt 42% og
knapt 83% i perioden 2010 til 2018, hvor omsætningen indenfor de traditionelle
enkeltmandsvirksomheder i samme periode er faldet med 2,1%.
Tabel 4.3: Udvikling i omsætning for primærbedrifter for 2000 til 2018, fordelt efter ejerform

Mio. kroner
I ALT

Ændring Ændring Ændring
2000 2010 2018
00 til 09 10 til 18 00 til 18
71.264 96.217 106.835
26,0%
11,0%
49,9%

Enkeltmandsfirma
Interessentskab mv.
Aktieselskab
Fond, forening mv.
Anpartsselskab

53.873 63.771
7.921 12.982
5.072 10.771
550
217
3.347 7.864

62.412
13.427
15.374
255
14.371

12,5%
52,1%
90,5%
-17,8%
96,7%

-2,1%
3,4%
42,7%
17,5%
82,7%

15,9%
69,5%
203,1%
-53,6%
329,4%

Kilde: Statistikbanken, Generel Firmastatistik, Tabel GF5 + CRT-beregning

I perioden 2010 til 2019 er antallet af landbrugsbedrifter organiseret i selskabsform øget
med 1.432. I samme periode er det samlede antal af landbrugsbedrifter blevet reduceret med
12.654. Andelen af landbrugsbedrifter organiseret i selskabsform er derfor gået kraftigt frem
inden for alle driftsformer. Det er dog især indenfor svineproduktion, anden husdyrproduktion
(primært fjerkræ og pelsdyr) samt indenfor gartneri, at selskabsformen er ganske udbredt (14
til 20% af samtlige bedrifter inden for samme driftsgren, se Tabel 4.4, nedenfor).
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Tabel 4.4: Landbrugsbedrifter efter virksomhedsform, bedriftstype og tid

Udvikling 2010
til 2019
2006
Alle virksomhedsformer:
Alle bedrifter
Agerbrug
Kvæg
Svin
Andre husdyrbrug
Blandet landbrug
Gartneri
Selskaber:
Alle bedrifter
Agerbrug

2010

2015

2019

Abs.

47.385 42.099 36.637 33.607 -13.778
25.252 18.878 17.451 17.261 -7.991
8.808 12.126 10.532 8.997
189
2.407 3.300 2.399 2.039
-368

Rel.
-29,1%
-31,6%
2,1%
-15,3%

645
8.691
1.582

2.047
4.225
1.523

1.896
3.177
1.182

1.421
2.846
1.042

776
-5.845
-540

120,3%
-67,3%
-34,1%

513
170

1.185
424

1.324
490

1.945
853

1.432
683

279,1%
401,8%

Kvæg
34
Svin
96
Andre husdyrbrug
16
Blandet landbrug
64
Gartneri
134
Selskaber, andel af samtlige bedrifter:
Alle bedrifter
1,1%

172
203
146
55
185

174
215
192
35
218

302
277
219
82
213

2,8%

3,6%

5,8%

Agerbrug
Kvæg
Svin
Andre husdyrbrug
Blandet landbrug
Gartneri

268 788,2%
181 188,5%
203 1268,8%
18
28,1%
79
59,0%

0,7%
2,2%
2,8%
4,9%
0,4%
1,4%
1,7%
3,4%
4,0%
6,2%
9,0% 13,6%
2,5%
7,1% 10,1% 15,4%
0,7%
1,3%
1,1%
2,9%
8,5% 12,1% 18,4% 20,4%

Kilde: Statistikbanken, Tabel BDF14

Hvis man ser lidt nærmere på de bedrifter, der er organiseret i selskabsform, (se Tabel 4.5
nedenfor) fremgår det, at denne virksomhedsform især har haft fremgang blandt de mindre
bedrifter (mellem 0 og 30 ha) og blandt de største bedrifter (over 200 ha). For så vidt angår
de mindre bedrifter, kan man formode at selskabsformen især benyttes at husdyrproduktionsselskaber på lejet grund (typiske svine- eller fjerkræproduktion. Når man ser
nærmere på de svinebedrifter, der er organiseret i selskabsform, så fremgår det tydeligt, at
det er de største bedrifter, med over 10.000 slagtesvin eller med over 1.000 søer, der i særlig
grad benytter denne virksomhedsform.
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Tabel 4.5: Bedrifter i selskabsform, efter driftsform og størrelse, 2006 til 2019

Alle bedrifter i selskabsform
Bedrifter med 0,0-29,9 ha
Bedrifter med 30,0-49,9 ha
Bedrifter med 50,0-99,9 ha
Bedrifter med 100,0-199,9 ha
Bedrifter med 200,0 ha og derover
Alle bedrifter med svin
Bedrifter med 1-999 svin
Bedrifter med 1.000-2.499 svin

Udvikling 2006 til 2019
2006 2015 2019 Absolut
Relativ
513 1.324 1.945
1.432
279,1%
252
819 1.070
818
324,6%
37
46
142
105
283,8%
57
63
104
137
16
33

64
141
254
243
29
26

134
146
454
317
50
48

77
83
350
180
34
15

135,1%
131,7%
336,5%
131,4%
212,5%
45,5%

Bedrifter med 2.500-4.999 svin
Bedrifter med 5.000-9.999 svin
Bedrifter med 10.000-14.999 svin
Bedrifter med 15.000 og derover svin
Alle bedrifter med søer
Bedrifter med 1-99 søer

36
37
10
5
77
1

44
83
38
24
153
4

40
93
47
38
193
8

4
56
37
33
116
7

11,1%
151,4%
370,0%
660,0%
150,6%
700,0%

Bedrifter
Bedrifter
Bedrifter
Bedrifter

2
19
34
21

2
15
63
69

31
68
85

12
34
64

63,2%
100,0%
304,8%

med
med
med
med

100-199 søer
200-499 søer
500-999 søer
1.000 søer og derover

Kilde: Statistikbanken, Tabel BDF15

4.4.1 Medlemmer af bestyrelser
Nedenfor er der set nærmere på uddannelsesbaggrund for medlemmerne af bestyrelserne i de
firmaer, indenfor den primære sektor, der drives i selskabsform. Som det fremgår af Tabel 4.6,
er personer med en erhvervsfaglig baggrund dominerende i bestyrelserne. Samtidig er der en
tendens til at andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldende og
andelen med en kort eller mellemlang uddannelse er stigende. Endvidere er andelen af
personer med ”Uoplyst uddannelsesbaggrund” ligeledes stigende. Dette kan være en
indikation på at andelen af udlændinge er stigende, eftersom det typisk er for denne
persongruppe, der mangler uddannelsesoplysninger.
Tabel 4.6: Uddannelsesbaggrund for bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Den primære
sektor. 2014 til 2018

I alt uddannelser, bestyrelser

2014 2018
3.283 3.404

Grundskole
Gymnasiale uddannelser mv.
Erhvervsfaglige uddannelser
Korte videregående uddannelser
Mellemlange videregående- og bacheloruddannelser
Lange videregående uddannelser mv.

15,3%
5,1%
38,5%
5,0%
12,8%
16,5%

12,5%
5,0%
38,5%
5,3%
13,8%
16,5%

6,8%

8,3%

Uoplyst
Kilde: Statistikbanken, Tabel BEST5
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4.4.2 Landbrugsselskaber og fjerneje
Som dette fremgår ovenfor, er det en stigende andel af landbrugsbedrifterne og en stigende
andel af landbrugsproduktionen, der foregår i selskabsregi. Men betyder det også, at
landbrugsselskaberne i stigende omfang ejes af personer/selskaber, der ikke er involveret i
den daglige drift? Eller er det i praksis blot familiemedlemmer, der, bl.a. som led i et glidende
generationsskifte, involveres i et medejerforhold i selskabsform?
Indtil fornyeligt har det ikke været muligt at identificere de såkaldte ’reelle ejere’ (dvs.
personer med bestemmende indflydelse) af selskaber. Men med reglerne om, at selskaber skal
registrere reelle ejere fra 2017, er der kommet bedre mulighed for at kaste lys over dette
spørgsmål. I en helt ny analyse, finansieret af foreningen ”Forenet Kredit”, har en række
forskere på Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) ved Københavns Universitet
og Copenhagen Business School (CBS) set nærmere på bl.a. de familiemæssige relationer for
de personer der er de reelle ejere af landbrugsselskaber (Hansen et al., 2021).
Det, at et landbrug drives i selskabsform, gør formentligt ikke den store forskel i forhold et
personligt ejet landbrug, hvis der kun er én ejer af selskabet, og dette er den aktive landmand.
Ligeledes er der formentligt ikke den store forskel på et selskab, der driver landbrug, hvor
ejerkredsen er i familie (forældre/børn/søskende) og den mere almindelige konstruktion, hvor
et landbrug ejes og drives i et Interessentskab blandt familiemedlemmer. Men anderledes kan
det forholde sig, hvis der er tale om en reel separation af dagligt driftsansvar på den ene side,
og ejerskab og kontrol på den anden. Det vil sige, de tilfælde hvor der er en ansat direktør
(muligvis uden ejerskab eller med begrænset ejerskab) på den ene side, og nogle eksterne
ejere/investorer uden direkte tilknytning til den daglige produktion, på den anden side. Det er
denne virksomhedsform der i nærværende rapport betegnes som ”fjerneje” (hvis ejerne bor
langt fra produktionsstedet) eller som ”eksternt ejerskab” (hvis ejerne ikke fagligt er tilknyttet
landbruget).
”For selskaber med en snæver ejerkreds, det vil sige en eller få ejere, der er i familie,
øger det sandsynligheden for, at der ikke er separation af ejerskab og kontrol, men i
stedet en ejerledet virksomhed i selskabsform. Det er ikke umuligt, at der er
separation af ejerskab og kontrol, når der er en snæver ejerkreds, men mindre
sandsynligt, end hvis der er en bred ejerkreds. Er der omvendt et bredt ejerskab, er
der også separation af ejerskab og kontrol”. (Hansen et al., 2021, side 29)
Den omtalte undersøgelse for Forenet Kredit (Hansen et al., 2021) finder følgende
sammenhænge (se også Tabel 4.7 nedenfor):
Selskaber der er landbrugsaktive
Der ses udelukkende på landbrugsvirksomheder der drives i aktie- og anpartsselskabsform.
Der ses udelukkende på virksomheder indenfor landbrugsbrancherne. Disse virksomheder kan
eje landbrugsjord, men gør det nødvendigvis ikke. Der kan eksempelvis være tale om et
driftsselskab, der varetager driften af en animalsk eller vegetabilsk produktion på lejet grund. I
disse tilfælde vil driftsselskabet typisk være ejer af bygninger og/eller inventar og besætning,
hvorimod jorden ejes af andre.
1.489 selskaber er identificeret som er landbrugsaktive.
•

589 af disse har én person som eneejer

•

937 af disse har én person, som ejer af mindst halvdelen af selskabet
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•

970 af disse har én person eller dennes familie (dvs. inkl. forældre, børn, søskende),
som ejer af mindst halvdelen af selskabet. Dvs. familien sidder med den formelle
beslutningskompetence.

•

Det betyder omvendt, at der er 519 selskaber (svarende til 35% af de landbrugsaktive
selskaber), hvor det ikke er en familie der sidder med den formelle
beslutningskompetence. Her kan der altså være foretaget en separation af ejerskab og
daglig ledelse. Sagen er imidlertid, at end ikke i de tilfælde hvor én person, og dennes
familie, sidder med den bestemmende indflydelse kan vi være sikre på at det er
landmanden/driftslederen der har denne indflydelse. 17

Selskaber der ejer landbrugsjord
I dette afsnit fokuseres på selskaber (både anparts- og aktieselskaber mv.), som ejer
landbrugsjord, uafhængigt af hovedbranche. Eksterne investorer, som gerne vil investere i
landbrug som en del af en investeringsportefølje, vil i mange tilfælde investere i selskaber,
som også ejer landbrugsjord. En stor del af selskaberne, der ejer landbrugsjord, vil også være
landbrugsaktive (men de behøver ikke at være det, der kan også være tale om rene
ejendomsselskaber, der eksempelvis erhverver en landbrugsejendom for efterfølgende at leje
ejendommen ud til en landmand, der efterfølgende driver landbrug på ejendommen).
2.085 selskaber er identificeret som ejer af landbrugsjord.
•

730 af disse har én person der ejer hele selskabet.

•

1293 af disse har én familie der ejer mindst halvdelen af selskabet.

•

Det betyder omvendt, at i 792 af disse selskaber (svarende til 38%) er det ikke én
familie der sidder med den formelle beslutningskompetence. Her kan der være
foretaget en separation af ejerskab og daglig ledelse. Sagen er imidlertid, at end ikke i
de tilfælde hvor én person, og dennes familie, sidder med den bestemmende indflydelse
kan vi være sikre på at det er landmanden/driftslederen der har denne indflydelse.

Tabel 4.7: Oversigt over landbrugsaktive selskaber og selskaber der ejer landbrugsjord,
fordelt på selskabsform
Type
Landbrugsaktive selskaber
Selskaber der ejer landbrugsjord
Type
A/S’er
ApS’er
Alle
Ejer > 30 ha
År
2019
Én person ejer 100%, pct.
29
41
35
36
Én familie ejer 100%, pct.
35
44
44
47
Én person ejer mindst 50%, pct.
59
64
57
59
Én familie ejer mindst 50%, pct.
62
66
62
64
Antal selskaber
304
1.185
Antal selskaber der ejer jord
176
405
2.085
1.029
Antal ha
14.591
25.919
191.727
179.728
Gns. ha
82
64
92
175
Kilde: Hansen et al., (2021), tabel 3 side 34.

For så vidt angår selskaber der ejer landbrugsjord, er der i 2019 identificeret 2085 selskaber.
De 2.085 selskaber ejer i gennemsnit 92 ha landbrugsjord eller 191.727 ha i alt.
I analysen foretaget af Hansen og kollegaer (2021) er der også set specifikt på de
landbrugsselskaber, der ejer mere end 30 ha landbrugsjord. Her var der i 2019 tale om 925
selskaber, der i gennemsnit ejer ca. 121 ha og totalt ca. 113.000 ha. For disse selskaber er én
Det kunne teoretisk set også være en ’ekstern investor’, og medierne har da også omtalt sådanne eksempler fx på
udenlandske eksterne ’private’ investorer i dansk landbrug. Se fx Finans, 28. marts 2017.
17
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familie (herunder én person) identificeret som ejer af selskabet hele selskabet i 72 pct. af
tilfældene, og én familie ejer mindst 50 pct. af selskabet i 91 pct. af tilfældene. Det betyder
omvendt, at det kun er 9% af disse selskaberne der har en overvægt af ikke-familierelaterede
ejere (dette svarer til 188 selskaber der ejer mere end 30 ha jord kan være i reelt fjerneje),
om end samme forbehold som ovenfor må tages ift. et familie-domineret fjern-eje eller
eksternt ejerskab.

4.4.3 Landbrugsbedrifter med udenlandsk ejerskab
I dette afsnit ses der udelukkende med landbrugsbedrifter med udenlandsk ejerskab, dels
bedrifter i personligt eje og dels bedrifter i selskabseje.
Danmarks statistik gennemførte primo 2020 en undersøgelse af udenlandsk ejerskab af
landbrug i Danmark (Danmarks Statistik, 2020). Undersøgelsen var delt i to, med fokus på (1)
udenlandsk ejerskab af virksomheder i CVR-registret som samtidig er registreret i GLR (Det
Generelle Landbrugsregister, der omfatter de landbrugsbedrifter der søger
landbrugsstøtte/hektartilskud/) og (2) med fokus på ejere til landbrugsejendomme (ejerskab
til jord).
Essensen af den del af analyse, der har fokus på udlændinges ejerskab af
landbrugsvirksomheder/bedrifter, præsenteres i det følgende.
Undersøgelsen har fokus på de tilfælde hvor udlændige har kontrollerede indflydelse på
landbrugsvirksomheder, uanset virksomhedsform. Dvs. der ses både på ejerskab til
virksomheder i selskabsform og i andre ejerformer, som eksempelvis personlig eje og
interessentskaber (se Tabel 4.8 nedenfor).
Udenlandsk defineres som:
•
•

Personer med personnummer, som ikke har dansk statsborgerskab.
Deltagere uden personnummer, men med udenlandsk adresse.

En virksomhed defineres som udenlandsk, hvis udenlandske ejeren har bestemmende
indflydelse i virksomheden (virksomhedens reelle ejere skal være udenlandsk og have en
stemmeandel på >= 50%).
Udenlandsk ejerskab er delt op i tre grupper:
•
•
•

Ejere fra EU
Ejere fra Europa
Ejere udenfor EU

Tabel 4.8: Virksomheder som kontrolleres af ejere med udenlandsk adresse eller
statsborgerskab, ultimo 2018

Landegruppe
Antal virksomheder
EU
163
Europa udenfor EU
29
Øvrige udland
9
Kilde: Danmarks Statistik, 2020, s.2

Antal virksomhedsejere
206
30
9

Af de 163 virksomheder, der er kontrolleret af ejere fra EU, er 76 kontrolleret fra Holland og
38 fra Tyskland. Af de 29 kontrolleret fra europæiske lande uden for EU, er de 16 fra Norge
Nedenfor ses der på de virksomheder hvor der er udenlandsk deltagelse, men hvor den
bestemmende indflydelse er hos danske deltagere (Se Tabel 4.9).
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Tabel 4.9: Antal virksomheder, kontrolleret af danske ejere, men med udenlandsk deltagelse,
fordelt på deltagernes lande, ultimo 2018

Landegruppe
Antal virksomheder
EU
48
Europa udenfor EU
14
Øvrige udland
11
Kilde: Danmarks Statistik, 2020, s. 3

Antal deltagere
53
17
12

De udenlandsk kontrollerede virksomheder er også grupperet efter ”standard-output” (et
beregnet økonomisk output ud fra bedriftsstørrelse og driftsform, hvor ”output” svarer til
driftsresultat før finansieringsomkostninger i en traditionel regnskabsopstilling). Det fremgår
heraf, at kun 22 ud af de 201 landbrugsbedrifter med bestemmende udenlandsk ejerskab (se
Tabel 4.10) har et økonomisk output på 1 mio. EURO eller mere.
Driftsresultatet fra disse større bedrifter kontrolleret af udenlandske ejere kendes ikke, men
for at få et indtryk af størrelsesforholdene, er der nedenfor set på karakteristika for den del af
samtlige danske landbrugsbedrifter, der har et standardoutput på 1.000.000+ EURO (se Tabel
4.10). De fremgår heraf at der i alt findes 3.322 landbrugsbedrifter i denne størrelsesgruppe i
2018. Antallet af bedrifter i denne gruppe, kontrolleret af udlændige, udgør 22 (svarende til
0,7% af bedrifterne i denne kategori). Gennemsnitlig har bedrifter i denne gruppe et
bruttoudbytte (omsætning) på lige godt 14 mio. kr. og et resultat af primær drift på 1,2 mio.
kr. Det gennemsnitlige driftsresultat for denne bedriftsgruppe udgjorde 255.000 kroner i 2018.
I den forbindelse skal det erindres, at der er tale om det gennemsnitlige driftsresultat for
gruppen. Hvis man eksempelvis ser på den fjerdedel af bedrifterne (4. kvartilgruppe) der
klarede sig bedst, så opnåede de et driftsresultat på godt 2,4 mio. kr. i 2018. I 2019 lå
driftsresultatet for den bedste fjerdedel på godt 7 mio. kr.
Tabel 4.10: Økonomiske nøgletal for bedrifter med et standardoutput på 1.000.000+ EURO

2010
Standardoutput 1.000.000+ Euro
1. POPULATION, ANTAL BEDRIFTER
3. JORDBRUGSAREAL, HA, PRIMO
9. BRUTTOUDBYTTE, 1000 kr.
10. DRIFTSOMKOSTNINGER, 1.000 kr.
11. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT, 1000 kr.

2015

2018

2.085,0 3.158,0 3.322,0
281,6
232,0
256,7
13.099,6 13.225,5 14.011,1
11.305,5 12.133,7 12.853,7
1.794,2 1.091,8 1.157,3

12. FINANSIERINGSOMKOSTNINGER, JORDBRUG, 1.000 kr.
13. GENERELLE DRIFTSTILSKUD, 1000 KR.
14. DRIFTSRESULTAT, 1000 KR.
Kilde: DST, Statistikbanken, Tabel JORD1

2.570,4
691,7
-84,6

1.689,2
597,6
0,2

1.536,1
633,8
254,9

Danmarks Statistik konkluderer, at samlet set, har udenlands ejerskab af danske
landbrugsejendomme endnu et ret begrænset omfang.

4.5 Landbrugsejendomme, der ejes af udlændinge
I foregående afsnit så vi på ejerskabet til landbrugsvirksomhederne/landbrugsbedrifterne, og i
dette afsnit vender vi os mod ejerskabet til landbrugsejendommene, hvilket i praksis vil sige
ejerskabet til landbrugsjorden og (ofte) det tilhørende bygningssæt. Nutidens
landbrugsbedrifter består ofte af en samdrift/et sameje af flere forskellige
landbrugsejendomme, og i langt de fleste tilfælde vil der være tale om samme ejerkreds til
landbrugsbedriften samt til de underlæggende landbrugsejendomme. En udbredt undtagelse

51

vil dog være i de tilfælde, hvor der indgår forpagtede jorde eller ejendomme eller lejede
bygningssæt i driften af en landbrugsbedrift.
Landbrugsejendomme der ejes af udlændige
I første halvår 2020 gennemførte Danmarks Statistik en undersøgelse af udbredelsen af
udenlandsk ejerskab i dansk landbrug, herunder ejerskab til landbrugsejendomme (Danmarks
Statistisk, 2020). Nedenstående er et sammendrag af denne del af undersøgelsen.
Udenlandsk ejerskab til landbrugsejendomme er opdelt i hhv. person og virksomhed (Se Tabel
4.11). Personlige ejere er fundet via CPR-nr. og virksomhed via et CVR-nr. En virksomhed kan
være ejet af et eller flere selskaber og/eller en eller flere personer. Ejerskabet kan være fra
5% til 100% af den enkelte ejendom, og der kan være tale om både personligt eje og andre
ejerformer.
Tabel 4.11: Antal udenlandske ejerskaber opgjort i hhv. person og virksomhed

Ejerskabstype
Person (CPR-nr.)
Virksomhed (CVR-nr.)
I alt
Antal cpr-nr. der optræder i begge
ejerskabstyper
Kilde: Danmarks Statistik, 2020, s.4

Antal ejere
1.600
173
1.773
9

Antal Fast ejendom
1.755
289
2.044
15

Det vil sige at 1.600 udenlandske personer er (med)ejere af 1.755 landbrugsejendomme, og
173 virksomheder med udenlandske medejere er ejere af 289 landbrugsejendomme. Der er 9
personer der både er repræsenteret som personlig ejer og som deltager i en virksomhed, der
ejer landbrugsejendomme.
I Tabel 4.12 er der nedenfor set nærmere på udenlandske ejerskab i personligt eje.
Tabel 4.12: Udenlandsk ejerskab til landbrugsejendomme i personligt eje

Udland
EU
Ikke EU
I alt
Kilde: Danmarks Statistik, 2020, s.4

Antal ejerskab
1.229
371
1.500

Antal Fast ejendom
1.393
352
1.755

Nedenfor er der set nærmere på udenlandsk ejerskab i virksomhedsform (tabel 4.13):
Tabel 4.13: Udenlandsk ejerskab til landbrugsejendomme i virksomhedsform

Udland
EU
Ikke EU
I alt
Kilde: Danmarks Statistik, 2020, s.4

Antal ejerskab
123
43
173

Antal Fast ejendom
203
75
289

Det samlede jordareal (med)ejet af udenlandske ejere er, med udgangspunkt i GLR-registret,
opgjort til knapt 67 tusinde hektar. Landbrugsarealet udgør cirka 62% af Danmarks samlede
areal, svarende til 2.662.000 ha18 (2017) og det betyder at den del af landbrugsjorden hvor
der er udenlandsk medejerskab udgør ca. 2,5% af Danmarks samlede landbrugsareal.

18

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24323
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4.6 Sammenfatning af registeranalysen af udviklingen af
bedriftsstruktur og ejerformer i dansk landbrug
Der findes i dag cirka 30.000 landbrugsbedrifter, hvoraf ca. 8.500 bedrifter kan defineres som
heltidsbedrifter. Af de 30.000 bedrifter drives cirka 2000 i selskabsform (ca. 10%). Når man
ser på landbrugsbedrifternes omsætning, så står de selskabsejede landbrugsbedrifter for knapt
30% af den samlede omsætning i dansk landbrug. Over de seneste 20 år er omsætningen
blandt de landbrugsbedrifter der er organiseret i selskabsform øget med godt 250%.
At landbrugsproduktionen i øget omfang foregår i selskabsform, er ikke nødvendigvis det
samme som, at der i større udstrækning er tale om eksternt ejerskab til dansk landbrug (at
ejer og den driftsansvarlige ikke længere er den samme person).
Der findes ikke ét samlet og offentligt tilgængeligt register over ejer, men siden 2017 har
selskaber skulle registrere reelle ejere (personer med bestemmende indflydelse) af selskaber.
Med udgangspunkt i dette register kan der laves en opgørelse af i hvor stor udstrækning, det
ikke er én person (typiske landmanden) og dennes familie, der har den bestemmende
ejerandel i landbrugsselskaberne.
Selskaber i landbruget kan deles op i de landbrugsaktive selskaber, dvs. selskaber som
driver landbrug men, som ikke nødvendigvis ejer landbrugsjord, og de jordejende selskaber,
der ejer landbrugsjord, men som ikke nødvendigvis selv driver landbruget. Femogtredive % af
de landbrugsaktive selskaber har ikke én person (og dennes familie) til at sidde med den
formelle beslutningskompetence. Her kan der med andre ord være foretaget en separation af
ejerskab og daglig ledelse. Blandt de selskaber der ejer landbrugsjord, er der i 38% af
tilfældene ikke tale om at én person (og dennes familie) sidder med den formelle
beslutningskompetence. Også her er der mulighed for, at der kan være foretaget en
separation af ejerskab og daglig ledelse. Sagen er imidlertid, at end ikke i de tilfælde hvor en
person, og dennes familie, sidder med den bestemmende indflydelse kan vi være sikre på, at
det er landmanden/driftslederen, der har denne indflydelse.
De gennemførte registerdataanalyser giver ikke mulighed for at belyse i hvilket udstrækning
kapitalfonde, forsikringsselskaber, pensionskasser o.l. har erhvervet ejerskab til dansk
landbrug.
På samme måde kan registerdata heller ikke give os viden om hvad de ændrede ejerformer
betyder for driften af de pågældende virksomheder eller for lokalsamfundene i nærheden af
disse virksomheder. Disse forhold vil blive belyst kvalitativt gennem casestudier af en række
forskellige typer af selskabskonstruktioner/ejerformer indenfor landbruget. Studiets seks
casestudier præsenteres kort i næste kapitel, men hvert casestudie er detaljeret beskrevet i
separat udgivne case-notater.
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Casestudier: Fælles introduktion og opsummeringer af cases

Som nævnt i introduktionen har projektet ønsket at tilvejebringe og analysere empirisk
materiale om mulige stedseffekter af ændrede ejerskabsformer og investeringsrationaler i
landbruget fra en dansk sammenhæng. Det er gjort gennem små casestudier, der er udgivet
som separate case-notater (se Broegaard, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d; Larsen, 2021a,
2021b). I det følgende introduceres de udvalgte cases, og der præsenteres en kort
opsummering af hver case karakteristika og resultater. Vi håber, at læseren vil besøge casenotaterne, da de indeholder en række vigtige nuancer, baseret på de reflekterede og
interessante interviews, vi er blevet beriget med af de deltagende interviewpersoner. Selv om
vi samler op på tværs af casene i diskussionen (de næste kapitler), kan vi her på ingen måde
formidle alle de nuancer, som hver enkelt case indeholder. Det er også i de fulde case-notater
at de komplette referencer, besøgte hjemmesider, case-specifikke metoderefleksioner m.v.
præsenteres.
De cases, som projektet har undersøgt, er blevet udvalgt således, at de repræsenterer et
eksempel på hver af følgende typer af nye ejerformer, investeringsrationaler og
forretningsmodeller:
1) Udenlandsk ejerskab til dansk landbrugsjord, fx udenlandsk kapitalfond eller
udenlandsk institutionel investor.
2) Dansk kapitalfond med ejerskab til dansk landbrugsjord, fx en pensionskasse.
3) National jordbrugsfond.
4) Lokal jordbrugsfond.
5) Lokalt imarksætter-projekt der kombinerer jord-adgang i smålodder med
virksomhedsudvikling, netværk og tiltrækning af tilflyttere & kompetencer.
Spektret af ejertyper, og case-numrene, fremgår af figuren nedenfor.

Figur 5.1: Spektrum af ejertyper repræsenteret i studiet.

Foruden de i studiet medtagne forskellige ejertyper og forretningsmodeller er der andre nye
ejerformer eller organiseringsmodeller i dansk landbrug, som det ville have været oplagt at
medtage, men som af ressourcehensyn blev fravalgt. Det drejer sig fx om Andelsgårdene, et
initiativ, der også fokuserer på inddragelsen af forbrugere i rammesætningen for
landbrugsproduktionen, men ikke som jordbrugsfondene gennem aktieemission og derved
medejerskab, med i stedet gennem medlemskab i en forening, der ejer et antal gårde og har
udviklet forretningsplaner for disse, som forpagtere driver med hensyntagen til miljø, natur,
klima m.v. For ikke at strække ressourcerne endnu tyndere, end vi allerede måtte i vores
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feltarbejder, turde vi dog ikke planlægge med mere end de oprindelige fem cases. At det så
endte med at vi havde to cases, der repræsenterer den udenlandske institutionelle investor,
var noget, vi måtte tilpasse os.
Tabel 5.1: Oversigt over gennemførte casestudier for de udvalgte ejertyper, og deres geografi.
Type
Aktør
Aktørs geografisk fokus
Geografi for casestudiet
Udenlandsk
Anonym
Internationalt
Vestmøn
institutionel investor
TED
Internationalt
Jordrup, Kolding
National
AP Pension
Nationalt
Ringsted
pensionskasse
National
Danmarks Økologiske Nationalt
Kværs/Kliplev,
jordbrugsfond
Jordbrugsfond
Sønderborg/Aabenraa
Lokal jordbrugsfond
SamsØkologisk
Lokalt
Samsø
Lokalt imarksætterImarksætterprojekt
Lokalt
Bornholm
19
og
udløbere
projekt

Kortet nedenfor viser den geografisk placering af de forskellige cases.

Figur 5.2: De seks casestudiers geografiske placering i Danmark

Igen må det understreges, at grundet emnets ringe tidligere belysning og projektets
begrænsede økonomiske ramme er her tale en eksplorativ undersøgelse, med meget

19

Her er det ikke ejerformen, der som sådan er ny, men investeringsrationalet og forretningsmodellen: At Bornholms
Regionskommune, gennem en beslutning om at øge økologiprocenten af øens landbrugsjord, er begyndt at forholde
sig mere aktivt til bortforpagtningen. Den nye institutionelle forpagter sikrer fortsat økologisk dyrkning og bidrager til
lokalområdeudvikling gennem udlån af jorden til små forsøgsmarker; og at der som en integreret del arbejdes med
forretningsmodeller, fællesskaber, netværk, branding og tiltrækning af tilflyttere og kompetencer.
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kortvarige feltarbejder, der kan levere et første ’spadestik’ ind i spørgsmålet omkring mulige
stedseffekter, men på inden måde må forventes at være udtømmende. 20
Det skal også understreges, at studiet tager et meget specifikt udgangspunkt for kortlægning
og senere sammenligningen af de forskellige gårde, repræsenterende forskellige investorer og
investorrationaler: Grundet undersøgelsens fokus ser vi hele tiden på landbrugene ud fra deres
effekt på eller samspil med lokalsamfundet. Der er herved en lang række aspekter ved de
enkelte landbrug, som vi ikke fokuserer på, fx bidrag til eksporten, produktionen af fødevarer
pr ha eller pr beskæftiget. En sammenligning af landbrugene ud fra andre parametre, som for
eksempel de virksomhedsøkonomiske, ville – sandsynligvis – generere helt anderledes
resultater. Her er det ikke desto mindre stedseffekterne, vi interesserer os for.

5.1 Udenlandsk institutionel investor: Fanefjord, Vestmøn (Case
1A)
Gården lidt udenfor Vollerup, i Fanefjord sogn på det vestlige Møn, er en case i projektet for at
undersøge lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab ved en udenlandsk finansiel investor.
Ejerskabet i casen er organiseret i et dansk indregistreret firma, med udenlandske ejere, og
repræsenteret af det danske kapitalforvaltningsselskab International Wood Company, IWC,
med hovedkontor på Frederiksberg. IWC har aftaler med og varetager interesser for konkrete
investorer. I denne undersøgelse repræsenterer IWC investor, og omtales som
”ejerrepræsentant”. IWC ønsker at investor optræder anonymt. 21
Formålet med investeringen er for investor at sætte penge i en sikker investering, der giver et
stabilt afkast, baseret på forpagtningsafgiften. Investeringerne er langsigtede; der er ikke
noget exit-tidspunkt. Investor har etableret et krav om en minimum-investering på 15
millioner kroner pr køb for at undgå at ’købe noget for næsen’ af små lokale landmænd og
fritidslandmænd (Interview, ejerrepræsentant, 23. februar, 2021). Investor ønsker kun at eje
jord, og kun af høj bonitet. Af denne grund har forpagter i dette tilfælde købt bygningerne.
Gården i casen er på ca. 260 hektar, og der har tidligere været såvel planteavl som husdyrhold
(kvæg) og maskinstation på gården.
Det er på interviewtidspunktet, foråret 2021, kun godt og vel et halvt år siden, at salget er
foregået og en 15-årig forpagtningsaftale er indgået. Forpagter er en ung landmand fra et
lokalsamfund 10 kilometer væk. Han har kun været ganske lidt på jordene, og kender endnu
ikke folk i lokalområdet. Sælger bor på ejendommen året ud. De interviewede Mønboer kender
alle til casen og ejerskiftet, men kommenterer alle, at en række (mulige) effekter af skiftet i
ejer og ejerform endnu ikke har manifesteret sig.
Én effekt af ejerskiftet er, at den maskinstation, der hidtil har hørt hjemme på gården, drevet
af sælger, lukker. Det betyder et tab af landbrugsrelateret service for landmænd i området
– og måske særligt for de mindste landbrug, inklusive fritids- eller deltidsbrugere, der kun
bestiller mindre opgaver. For dem kan det blive vanskeligere og dyrere at finde nye udbydere
til at løse deres omfangsmæssigt små opgaver. Der har tidligere været 2-3 ansatte ved
landbruget og maskinstationen på gården. I fremtiden klarer den nye forpagter planteavlen på
denne og andre tilforpagtede jorde (i alt 600 ha.) med 1 fuldtidsansat plus egen (deltids)
arbejdskraft ved siden af arbejdet i et revisionsfirma. Der sker altså forventeligt en reduktion i
jobs.

Der har været afsat fire dage til feltarbejde og noter og tre-en-halv dag til efterfølgende udarbejdelse af casenotater. Dette har vist sig ikke at være muligt at begrænse det til, men der er alligevel tale om ganske ’overfladiske’
feltarbejder i forhold til hvad der ofte anvendes af såvel kulturgeografer som etnologer.
21
Se Bilag 5 for yderligere metodenoter vedrørende casen.
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En anden tydelig, men mindre håndgribelig, effekt, er, at folk i lokalområdet tænker over
fremtiden – hvordan vil landbruget, landskabet og lokalsamfundet se ud om 10 år, hvis
tendensen, med eksterne investorers jordopkøb i området, fortsætter? Lokalt har både IWC’s
investor og en jysk opkøber købt jorde op. Selv om det er svært at sætte fingeren på, hvad
folk forestiller sig, er der en bekymring at spore i interviewene, når talen falder på fremtiden.
En af bekymringerne går på landskabet og variationen i naturen. Med stadigt stigende
brugsstørrelser bliver en ’overordnet’ tilgang til landbrugsdriften nødvendig, og dette giver,
oplever en lokal informant, der selv er tidligere landmand, et mindre varieret landskab og
mindre plads til eksperimenter med beplantning og afgrøder (Interview, 11. marts, 2021). En
af de ting, folk i lokalområdet spekulerer på i forbindelse med jord-opkøbet fra en udenlandsk
institutionel investor, er, om landskabet vil ændre sig i fremtiden, hvis investoren køber flere
tilgrænsende gårde og fx vil slå marker sammen til større enheder.
I forhold til lokalsamfund og engagement fremhæver flere interview-personer, at stabilitet
og et langsigtet tilhørsforhold er vigtigt for at (kunne nå at) etablere relationer og engagere
sig. En lokal informant er derfor bekymret for, at hvis stuehuset fra den handlede gård
kommer til at blive beboet af landbrugsmedarbejdere uden forudgående tilknytning til
området, så vil sådanne relationer ikke dannes. Forpagteren af jorden, der jo har købt
bygningssættet, overvejer stadig, om han selv vil flytte ind i gården i Vollerup. Han medgiver,
at den geografiske afstand betyder noget i forhold til kontakten mellem landmand og
lokalsamfund; nærheden er størst, der, hvor man bor, fordi det er der, man opholder sig mest.
Såvel forpagter som ejerrepræsentant fremhæver såvel bevidstheden om at spille en positiv
rolle lokalt, som den centrale rolle lokale (nationale) forpagtere har, som dem, der sætter
ansigt på gårdene.
Området, Vestmøn, er allerede attraktivt for tilflyttere. I forhold til bosætningsattraktivitet
vurderer såvel den lokale informant som den lokale ejendomsmægler, at skiftet i ejerform og
ejer, ikke påvirker noget. Hvis en ejer ikke selv ønsker at benytte ”tiloversblevne”
hovedbygninger, vil det i princippet give plads til at et hold tilflyttere kunne flytte ind.
Omkring natur og miljø forventes der ikke umiddelbart større ændringer grundet skiftet i
ejerskabsform. Gårdens marker har hidtil været dyrket i stordriftsform og med store maskiner.
Det fortsætter sådan. Naturplejen med afgræsning af engarealer langs Fanefjord fortsætter
også, nu med en anden besætning fra området. Adgangen til disse naturskønne arealer
forbliver også intakt. Ejerskiftet er så nyt, at der endnu ikke har været konkrete eksempler på
miljø-initiativer, men ved en henvendelse om udgravning af minivådområder fra Vordingborg
kommune, var ejerrepræsentanten meget positivt indstillet, fortæller forpagteren (Interview,
forpagter, 25. februar, 2021); og selv om ejerrepræsentanten ikke kan henvise til konkrete
erfaringer med henvendelser om fx stisystemer på de jorde, investor ejer, udtrykker han
principielt, at det er noget, IWC vil være åbne overfor at se på.
På et mere generelt plan viser interviewene, at flere interviewpersoner er optaget af, hvad den
igangværende strukturudvikling, med stadigt stigende brugsstørrelser, men også en tendens til
niche- og højværdiproduktion i meget lille skala, kommer til at betyde for trivsel på landet og
lokalsamfunds sammenhængskraft. Betydningen af kreativitet, eksperimenter og lokale
sammenslutninger nævnes – både for i forhold til miljø og biodiversitet og i forhold til sociale
sammenhænge og lokale initiativer. Spørgsmålet om ejerskabsformer i landbruget rører ved
arvesølvet i dansk landbrugs udviklingshistorie, fremhæver én informant, hvor de små, lokale
andelsselskaber spillede en enorm rolle – i sin tid. En vigtig forskel mellem informanter
udgøres af, om de forholder sig til strukturudviklingen som noget, det giver mening at forholde
sig (kritisk) til og tænke i alternativer til, eller om det er noget, der tages for givet.
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Læs det fulde case notat: Broegaard (2021a). Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget?
Udenlandsk institutionel investor: Fanefjord, Vestmøn. Case-notat 1A. Nexø: Center for
Regional- og Turismeforskning (CRT). 28 p. https://crt.dk/wpcontent/uploads/Stedseffekter_casenotat-1A_udenlandsk_investor_Fanefjord.pdf

5.2 Udenlandsk institutionel investor: Ferup, Fynslund (Case 1B)
Ferupgård ved Ferup, i Fynslund-området lidt udenfor Kolding, er udvalgt som case i projektet
for at undersøge lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab ved en udenlandsk institutionel
investor. Konkret er investoren Terra Estate Danica (TED), et dansk firma oprettet af en tysk
institutionel investor, som repræsenteres af det tyske kapitalforvaltningsfirma Agriworld
FarmInvest (AWFI).
Ferupgård – jorden så vel som bygningerne - var blandt de første gårde TED investerede i, og
gården har været bortforpagtet til en lokal landmand fra en anden landsby i Fynslund-området
i ca. 3 år. TEDs ejerskab er velkendt i området, og det udenlandske ejerskab til den flotte gård
har trukket overskrifter i forskellige (lokale) aviser og blade. Denne for lokaliteten nye
ejerskabskonstruktion er noget, der har været talt om lokalt. Der er kommet en udbredt
forståelse af forpagterens økonomiske rationale for beslutningen, selv om der ifølge
forpagteren også er ”nogen, der undrer sig” (Interview, forpagter. 25. februar, 2021).
TED ønsker langsigtede, stabile, lav-risiko investeringer. Det er rentabiliteten og stabiliteten
der er i fokus. TED stiller ingen særlige miljømæssige krav eller har ambitioner på ”andre
bundlinjer” end den økonomiske. TED anlægger en passiv investeringstilgang i og med at
drifts- og produktionsbeslutninger overlades til den nøje udvalgte lokale forpagter – dog med
krav om at specificerede aktiviteter omkring fx gødskning overholdes, ligesom det er en
selvfølge, at alt skal overholde gældende lovgivning på området.
TED prioriterer – gennem kapitalforvalteren AWFI – en god og tillidsfuld kommunikation med
forpagteren, som de ser som en samarbejdspartner. Dette billede valideres til fulde gennem
interviewet af forpagteren for Ferupgård, der er meget glad for samarbejdet og
kommunikationen med AWFI, som han oplever som ukompliceret og fagligt kompetent. Han
foretrækker den fælles faglighed, han oplever med AWFIs medarbejdere, frem for snakken
med bankrådgivere.
Forpagteren havde haft mulighed for selv – gennem eksisterende bank- og
realkreditforbindelser - at finansiere købet af Ferupgård. Det ville dog øge hans gæld
væsentligt, med den manglende frihed, større risiko, og dårligere nattesøvn, der ville følge
med det. Desuden spillede det ind, at han forventer, at hans egen gård på ca. 250 ha. en dag
skal afhændes – og her kan en enhed blive for stor til at være nemt salgbar. Da han så fik et
tilbud på en forpagtning der lå 6-700.000 kr./år under, hvad han selv ville kunne finansiere et
køb til, slog han til. Han har ikke oplevet nogen problemer i samarbejdet med TED, og
adspurgt om han tror, at det udenlandske ejerskab stadig ville muliggøre fx en trampesti i et
skel, hvis det blev efterspurgt lokalt, udtrykker han en stærk forventning til, at det ville det
kunne.
”Det ville ikke være nogen hindring, at jorden er ejet af dem. Jeg tænker, at det ville
være med til at værdisætte deres ejendom. Det skal jo ikke fremmedgøre området, at
de ejer det; det tror jeg ikke, de har noget ønske om.” (Interview, forpagter, 25.
februar 2021).
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Forpagtningen har været med til at understøtte en væsentlig produktionsforøgelse af
slagtesvin på forpagterens egen gård, hvilket er med til at skabe flere jobs. Lejeboligerne
tilknyttet Ferupgård er fortsat udlejede til samme lejere, der ikke har med landbruget at gøre;
og som noget nyt bliver stuehuset for Ferupgård – landsbyens største gård – udlejet, og skal
nu laves om til et opholdssted for ”unge mennesker der har det svært”. Der kan endnu kun
gisnes om, hvordan det vil bidrage til aktiviteter og sammenhold i lokalområdet, når det
kommer op at stå.
For de interviewede beboere i Ferup forbindes ejerskiftet for Ferupgård med et tab, der er
med til at gøre landsbyen fattigere; dels fordi der er mistet en husstand, der har været aktivt
engageret i foreningslivet i en generation; og dels fordi dét, at gården ikke længere er en
produktionsmæssigt selvstændig enhed, gør, at den fremstår aktivitetstom. Det er med til at
sætte et præg på landsbyen som mere tom, mere ”udkantsagtig”. Det er ikke kun
signalværdien ved, at det, der altid har været landsbyens største og flotteste gård, nu står
uden fast beboer, der fremhæves. Det er også det sociale skift der sker, når en ejer i et hus
udskiftes med en lejer. Måske ændrer det ikke antallet af mennesker i lokalsamfundet, men
det mærkes i engagementet i lokalsamfundet og i foreningslivet. Dette fremhæves af
såvel interview-personer i Ferup, som formanden for Fynslund Lokalråd. Et lokalt ejerskab ville
dog ikke have ændret situationen: Ferupgård ville alligevel have været blevet til en
”udlejningsejendom”, hvis nuværende forpagter havde købt gården, fordi han allerede er bosat
på en anden gård. Her er det altså den stigende størrelse af landbrug (gennem samdrift) og
dens indflydelse på bosætningen lokalt, snarere end ejerformen, der på kort sigt spiller ind for
’liv’ og ’aktivitetsniveau’ i lokalsamfundet.
Den lokale forpagter er bevidst om at øge sin støtte (gennem anonyme sponsorater) til det
lokale foreningsliv, i takt med at hans virksomhed ”fylder mere i landskabet”. Han har dog
ikke længere tid til selv at være aktiv i foreningerne.
På den længere bane udtrykker de interviewede lokale informanter en bekymring om, hvad en
fjern-ejer vil gøre med jorden, når den ikke længere er forpagtet ud til en lokal landmand, som
den aktuelle forpagter, der udøver ”godt landsmandskab” og opfører sig ordentligt; fejer vejen,
sørger for at være synlig og kontaktbar. På lignende vis er der en bekymring lokalt, om hvad
det på sigt vil betyde for det lokale engagement og foreningsliv, hvis de gamle slægtsgårde,
der typisk er synonym med lokalt engagement, opkøbes og sammenlægges med andre gårde,
og stuehusene bliver udlejet.
I forbindelse med et større, nyligt stiprojekt – forlængelsen af Troldhedestien – har lokale
lodsejere frivilligt og uden kompensation afgivet jord til stien. Her var der en enkelt lodsejer,
der ikke ville medvirke til projektet. Han var ikke bosat lokalt. Hvor meget selve afstanden
mellem ejers bolig og jorden, hvor stien skulle gå, betyder, kan man kun gætte på, men det er
oplevelsen, at det betyder noget.
Mht. arealanvendelse, miljø-initiativer, biodiversitet osv., tyder interviewene ikke på, at der er
ændret noget væsentligt fra den tidligere private ejer, til den nuværende udenlandske
institutionelle ejer og lokale forpagter.
Læs det fulde case notat: Broegaard, R. B. (2021b). Stedseffekter af nye ejerformer i
landbruget? Udenlandsk institutionel investor: Ferupgård, Fynslund. Stedseffekter af nye
ejerformer i landbruget? Case-notat 1B. Nexø: Center for Regional- og Turismeforskning
(CRT). 20 p. https://crt.dk/wp-content/uploads/Stedseffekter_casenotat-1B_UdenlandskInv_Ferup.pdf
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5.3 Dansk kapitalfond: Dansk pensionskasse, Jystrup, Ringsted
(Case 2)
AP-gården ved Jystrup, mellem Ringsted og Hvalsø på Midtsjælland, er udvalgt som case i
projektet for at undersøge lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab ved et dansk
pensionsselskab, konkret AP Pension, som gennem en investeringspulje placeret i Dansk
Farmland K/S og administreret af underleverandøren Agrofond A/S, har investeringer i 11
aktive landbrugsejendomme.22
AP-gården, dengang Toftager I/S, var den første landbrugsejendom, som AP Pension købte i
december 2013/januar 2014. Forpagtningskontrakten løber på 10 år og det indgår i
kontrakten, at forpagteren herefter får tilbudt at overtage ejerskabet – i det følgende refereret
til som frikøbsklausulen. Forpagteren er søn af den tidligere ejer, som selv var tredje
generation på ejendommen, og der er derfor en stor grad af kontinuitet mellem før og efter
ejerskiftet. Kontakten til AP kom fra familien, via underleverandøren Dansk Farm Management,
i dag Agrofond A/S, som så en mulighed for at gennemføre et generationsskifte af
familieejendommen. Forpagteren har til et lokalt medie sagt, at dette ’var hans eneste reelle
mulighed’ for at gennemføre et generationsskifte (T. Revsbech, 2014). Forpagteren har
desuden investeret i jord og husbyggeri på egen hånd ved siden af sin forpagtning gennem AP
Pension, en tydelig indikation af at han ønsker at overtage ejerskabet ved
forpagtningskontraktens udløb. Agrofond A/S, i notatet kaldet ejerrepræsentanten, mener, at
det er sandsynligt, at det vil ske ved forpagtningens udløb i december 2023 (Interview,
ejerrepræsentant, 3. marts, 2021).23
AP Pension har et eksplicit investeringsrationale i forhold til landbrugsaktiver. Den
investeringsansvarlige i pensionsselskabet, i notatet kaldet ejer, udtaler at de har tradition for
real-aktiver, og at de på tidspunktet for investeringen mente at markedet (jordprisen) havde
korrigeret sig efter finanskrisen, sådan at det var en fornuftig investering. ”Vi er der for at
tjene penge”, udtaler han, men uddyber, at pensionsselskabet foretrækker, at de kan være
med, der hvor investeringen kan være med til at løfte samfundsopgaver. Derudover er det
”lange penge” og pensionsselskabet har tålmodighed (Interview, ejer, 5. marts, 2021).
Ejerrepræsentanten har et indgående kendskab til både investeringen og bedriften - og mener,
at forpagteren har forholdt sig til partnerskabet, som han ville have disponeret, havde det
været et normalt generationsskifte. Der har ikke været væsentlige ændringer i driften eller
udvidelser efter AP’s overtagelse. Forpagteren har gjort begrænset brug af det etablerede
gårdråd (Interview, ejerrepræsentant, 3. marts, 2021).
AP har en passiv investeringstilgang. Investeringen er baseret på en forretningsmodel, der
giver et afkast i form af fremleje af jord og bygninger – og man ”ønsker ikke at trække noget
ned over hovedet på forpagteren” (Interview, ejerrepræsentant, 3. marts, 2021). AP siger, at

Se metoderefleksioner for den specifikke case selve case notatet, Larsen, 2021: Pensionsselskab: ’AP-Gården’,
Jystrup. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case notat 2.
23
Forpagteren gav først sit tilsagn om at deltage i undersøgelsen, men trak senere dette tilsagn tilbage. Han
accepterede at ejer og ejerrepræsentant deltog.
22
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de ”finder det upassende at have et banner hængende i den lokale idrætshal” (Interview, ejer,
5. marts, 2021), og ser det ikke som relevant at involvere sig i lokale foreninger.
Jystrup ligger omgivet af skov og søer, og der er nem adgang til herlighedsværdier, hvilket
også trækker besøgende til området. Landsbyen har lige under 800 indbyggere – og hvis man
indregner den lille nærliggende enklave Hvalsølille, når tallet op på 1382. Skal man beskrive
området, må man nævne Skjoldenæsholm herregård - lige uden for Jystrup – der i dag er et
hotel og konferencecenter, der blandt sine gæster tæller mange jægere. Jagt er et stort aktiv
for lokalområdet. Landsbyen ligger i det nordøstlige hjørne af Ringsted kommune og i Ringsted
bliver Jystrup kaldt ’særlig’, ’progressiv’, ’intellektuel’ og ’venstreorienteret’. Dels pga.
stemmetallene, dels fordi beboerne generelt har en længere uddannelse og orienterer sig mere
mod Lejre, Roskilde og København end mod Ringsted (Interview, formand for
landsbyforeningen, ejendomsmægler og udvalgsformand, 1., 2. og 4. marts, 2021).
Blandt de lokale aktører var kendskabet til både AP-gården, ejerskab og investor meget
sparsomt. Ingen af de informanter, der på forhånd var truffet aftale med, kendte til ejerskiftet
– og det til trods for at netop investeringen ved Jystrup var blevet omtalt i landsdækkende
medier.24 Derimod var der stor opmærksomhed omkring tre andre investeringer i området
omkring Jystrup. Det drejer sig om Svenstrup Gods (ved Borup) overtagelse af
Skjoldenæsholms landbrug og skovbrug; om golfklubbens konkurs og de forskellige investorer,
der havde været indblandet og især rygter om, at den seneste investor agtede at lægge
golfbanerne om til skov- og landbrug. Derudover havde en rigmandsfamilie opkøbt store
arealer udenfor Jystrup ved Haraldsted sø, hvor informanterne havde bemærket, at
landbrugsdrift var ophørt – angiveligt fordi familien var mere interesseret i jagt. Danmarks
Naturfond havde også opkøbt et lille stykke fredskov i forlængelse af den ovennævnte
investering.
Endelig lå det social-økonomiske landbrug Østagergård 25 i udkanten af Jystrup og med sine
60-70 arbejdspladser var den omdrejningspunktet for informanternes interesse i landbrug,
lokal udvikling og lokale produkter. Selv om feltarbejdet i udgangspunktet drejede sig om ’AP
gården’s ejerform og investeringsrationales effekter i lokalområdet, kom mange af
informanternes svar til at dreje sig om andre initiativer som fx Østagergård, da disse var
kendte lokalt.
Ejerrepræsentanten vurderer, at der med investeringen ikke har været nogen nævneværdig
økonomisk påvirkning af lokalområdet. Den tidligere ejer, såvel som den nuværende forpagter
(far og søn), har et udtalt ønske om dansk arbejdskraft. De trækker meget flittigt på familien i
driften og havde, så vidt ejerrepræsentanten kunne huske, kun én udenlandsk medhjælper.
Ejerskiftet har ikke betydet ændringer i dyrkning eller drift (Interview, ejerrepræsentant, 3
marts, 2021). Familien havde ifølge informanterne, ikke tradition for at blande sig i det lokale
foreningsliv og derfor var det, som nævnt, kun få blandt informanterne, der kendte dem – og
ingen af dem kunne ihukomme nogen forskel siden 2014.
Ingen af informanterne udviste nogen større interesse i hvem, der ejede landbrugsjorden
omkring Jystrup. Konteksten for notatet er, at AP Pensions investering har været et led i
24
25

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/pensionskassen-koeber-gaarden-landmanden-driver-den.
https://www.oestagergaard.dk/
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familiens generationsskifte af gården, hvilket ikke har ført til ændringer i hverken drift eller det
økonomiske/sociale stofskifte med lokalsamfundet. Derudover står investeringen i skyggen af
en række andre projekter, investeringer og udviklingsperspektiver, som de lokale er optaget
af. (Se Bilag i case notatet for specifikke metode-refleksioner relateret til denne case).
Læs gerne det fulde case notat: Larsen, R. B. (2021a). Stedseffekter af nye ejerformer i
landbruget? Pensionsselskab: “AP-gården”, Jystrup. Case-notat 2. Nexø: Center for Regionalog Turismeforskning (CRT). 22p. https://crt.dk/wp-content/uploads/Stedseffekter_casenotat2_AP-Pension_Jystrup.pdf

5.4 National jordbrugsfond: Danmarks Økologiske
Jordbrugsfond, Lundtofthøj, Kliplev/Kværs (Case 3)
Lundtofthøj ved Lundtoft, mellem Kliplev og Kværs, er udvalgt som case i projektet for at
undersøge lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab ved en national jordbrugsfond, konkret
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (DØJ).
Lundtofthøj var en af de første gårde, DØJ købte, men er først for nylig overgået til
forpagtning hos de nuværende forpagtere. Der er derfor en række ting, der ikke har
materialiseret sig, men i casen kun omtales som ønsker og intentioner. DØJs ejerskab er ikke
særlig kendt i lokalområdet. Der er faktisk ingen andre interviewede i lokalområdet end ejerrepræsentant og forpagtere, der kender indgående til den nye ejerskabskonstruktion.
DØJs investeringsrationale fokuserer på sikring eller øgning af arealet under økologisk
dyrkning; sikring af miljø, natur, biodiversitets og vandkvalitets-interesser; samt sikring af
adgang til landbrugsjord for yngre, omstillingsparate landbrugere, der er engagerede i
økologisk landbrug. Yderligere ser DØJ sig selv som en aktør, der kan være ”løftestang” i
forhold til at nedbryde fordomme imod leje-baseret landbrugsaktivitet. De understreger dog
nødvendigheden af at fonde eller aktieselskaber, der ejer landbrugsjord, skal binde sig til at
sikre samfundsnyttige udkommer af den måde, den ejede landbrugsjord drives på. Dette
indebærer også et engagement i en udvikling på landet, der sikrer jobs og værditilvækst og
trivsel – både i landbrugsvirksomhederne og i de sociale fællesskaber.
Har forpagterne allerede kunnet nå at mærke dette, efter mindre end et halvt års samarbejde
med DØJ, og få uger inde i forpagtningsaftalen? Ja, det har de. Hos DØJ har de fået en
økonomisk attraktiv og langsigtet forpagtning af 21 ha. Alligevel er økonomien ikke det
vigtigste ved forpagtningen hos DØJ. Det vigtigste for forpagterne er netop de ”døre som DØJ
åbner” for dem, fx i forhold til nye afsætningskanaler - med øget sporbarhed og højere
priser - eller i forhold til indkøb. Og også i forhold til inspiration og fremtidige samarbejder fx
om øget forarbejdning og aftaler med detailhandlen.
”Vi har rigtig mange muligheder ved at have Kim Qvist og DØJ i baghånden”
(Interview, forpagtere, 17. januar, 2021).
DØJ har en aktiv investerings-tilgang og stiller krav til økologi, natur-og miljø hensyn på
gårdene, samtidig med at DØJ er parat til at engagere sig eller tilbyde at trække på et bredt
netværk, for at understøtte og facilitere en positiv udvikling på hver enkelt forpagters bedrift.
Som sådan kommer DØJ dog ikke til at være synlig ”i forsamlingshuset” eller i konkrete, lokale
foreninger, men har en ambition om at forpagterne, gennem trivsel og inspiration, og med et
ressourcestærkt netværk til deres rådighed (primært gennem et alsidigt gårdråd, men også

63

gennem DØJ), vil bidrage positivt i lokale sammenhænge, også udenfor gården, eller på en
måde, så gårdens areal kommer lokalsamfundet og kollektivet til gode.
Forpagterne vurderer, at der – foruden dem selv – kun er ganske få, der er påvirket
økonomisk af forpagtningen fra DØJ. Forpagtningen sikrer – på to mindre gårde, i alt 83 ha –
opretholdelsen af to fuldtidsstillinger (når der suppleres med andre aktiviteter som lagerhotel,
og udlejningsejendomme m.v.) – gennem konsolidering af drift og et fornuftigere sædskifte, så
forpagterne har fået de jobs, de ønsker sig, og kan bo, hvor de ønsker at bo og engagere sig: i
Kværs. Forpagterne er aktive i den lokale friskole og samarbejder med skolen om naturtiltag i
lille skala. Under den tidligere ejer blev Lundtofthøj drevet selvstændigt og havde en person
bosat på gården. Forud for salget af Lundtofthøj var der allerede mistet en husstand fra
egnen; men gennem opkøbet er gården omdannet til en ferielejlighed og kan således stadig
være et aktiv for området, om end på en væsentlig anden måde.
Flere af de interviewede udtrykker bekymring – ud fra et landdistriktsperspektiv - for
strukturudviklingen med stadigt voksende driftsenheder i landbruget, med den afstand
mellem ’naboer’ til en ejendom og dém, der træffer beslutninger om virksomhedsdrift og
arealanvendelse, som dette bevirker. Blandt interviewede informanter fra kommunerne
Sønderborg og Aabenraa er der erfaringer – der dog ikke er relaterede til DØJ investeringen –
der peger i retning af, at når der kommer stor geografisk afstand mellem den, der driver en
gård, og dem, der bor i nærheden af gården, kan det blive vanskeligere at ’tale sammen’, da
sociale normer så ikke længere påvirker interaktionen på sammen måde (som hvis ejer (eller
forpagter) boede i lokalområdet). Det kan føre til mindre hensyntagen eller ligefrem konflikt.
Hvem der ejer jorden opleves dog generelt ikke som vigtigt, men derimod hvilke interesser,
ejerne har, og at man lokalt kan komme i kontakt med ejerne – helst over en kop kaffe ved
køkkenbordet eller over frysedisken, som del af en hverdagsrelation, og således at ejeren
tager hensyn til dem, der bor omkring den jord, vedkommende ejer. (Se i øvrigt bilag med
specifikke metode-betragtninger vedrørende denne case i selve case notatet).
Det fulde case notat er udgivet som: Broegaard, R. B. (2021c). Stedseffekter af nye ejerformer
i landbruget? National jordbrugsfond: Lundtofthøj, Kliplev. Case-notat 3. Nexø: Center for
Regional- og Turismeforskning (CRT). 23 p. https://crt.dk/wpcontent/uploads/Stedseffekter_casenotat-3_DOeJ_Kliplev.pdf

5.5 Lokal jordbrugsfond: SamsØkologisk, Yduns Have (Case 4)
Yduns Have ved landsbyen Alstrup midt på Samsø er udvalgt som case i projektet for at
undersøge lokale stedseffekter af et eksternt ejerskab gennem en lokal jordbrugsfond. Konkret
har ejerskabet to led: Aktieselskabet Samsø Økojord A/S, der gennem aktieemissioner har
tilvejebragt kapitalgrundlaget for investeringen; og jordbrugs-fonden SamsØkologisk, der er
ejer af den ene A-aktie udstedt. Fonden er dermed den reelle ejer af Samsø Økojord A/S.
Yduns Have, tidligere ’Ingvars gård’, var omdrejningspunktet for etableringen af den lokale
jordbrugsfond og den første af indtil videre to landbrugs-investeringer på Samsø. Efter lang
forberedelse, der begyndte med stiftelsen af foreningen Økologisk Samsø i 2013 og en
indledende, midlertidig forpagtning fra ejeren, blev gården ved Alstrup købt 1. maj 2016.
Købspris ikke oplyst.
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Samsø Økojord A/S blev stiftet 15. april 2016 med et kapitalgrundlag på 3 millioner, baseret
på en forudgående aktieemission af B-aktier. Den anden aktieemission begyndte i december
2017 og tilvejebragte yderligere små to millioner (1820 aktier a 1000 kr./stk.). Den tredje
emission, med 25.000 nye aktier, begyndte, ifølge hjemmesiden, 1. september 2018 og løb til
30. november 2020.26 Fonden ejer to mindre landbrug og har midler til en tredje investering
(Interview, initiativtager, 3. december 2020).
Jordbrugsfonden har en aktiv investor-tilgang gennem nogle specifikke formål udtrykt i
fondens vedtægter. Primære formål er økologi, bosætning og trivsel i landdistrikterne.
Investorrationalet er at udvikle økologien på Samsø og fastholde liv og engagement i
lokalsamfundet.
Yduns Have er en lille ejendom på 13 ha - med kun 10 ha i drift. Forpagterne arbejder med at
optimere udbytte, omsætning og afkast, for at få etableret en rentabel forretningsmodel.
Udvikling, markedstilpasning og forandringer er vigtige for at opnå en balance mellem
arbejdstid og indtjening, der kan bevare engagementet (Interview, forpagter, 2. december
2020). Under Ingvars ejerskab var der, i tilknytning til landbrugsproduktionen, hytteudlejning
på ejendommen. Hytterne står i haven til gården og bliver lejet ud til turister i sæsonen. I
første omgang splittede fonden de to forretninger ad og forpagtede hytteudlejningen ud til et
andet forpagterpar. Men ved udgangen af 2020 bliver hytteudlejningen igen en del af det
samlede forretningsgrundlag for Yduns Have, hvilket forpagterne er glade for (Interview,
forpagter, 2. december 2020).
Hverken de to nuværende forpagtere eller de tre andre, der har forpagtet Yduns Have siden
Økologisk Samsø blev stiftet, har været lokale – eller i øvrigt haft forudgående tilknytning til
Samsø. Forpagtningskontrakten lyder aktuelt på fem år.
Vedtægter og tilgang, samt det faktum at aktierne ikke stiller køberne noget
investeringsmæssigt afkast i udsigt, har primært været udtænkt for at gøre aktierne attraktive
for Samsinger. Men de bliver solgt over hele landet, da også sommerhusejere og faste Samsøturister har vist interesse. Aktuelt forholder det sig sådan, at hovedparten af aktierne er solgt
uden for øen (Interview, LAG-koordinator/Direktør i aktieselskabet, 2. december 2020).
Siden foreningen Økologisk Samsø blev stiftet og Ingvars gård forpagtet, har hver
efterfølgende forpagter udviklet på forretningsmodellen. Det nuværende forpagterpar mærker,
at efterspørgslen overstiger udbuddet, hvilket de forsøger at indrette sig efter. Omsætningen
vokser gradvist, men informanterne vurderer, at der foruden den økonomiske relation, som
aktierne udgør, ikke har været nævneværdige forandringer i lokal-økonomien, som følge af
ejerskiftet.
Flere stedseffekter blev nævnt og vil blive udfoldet i notatet, men overordnet set italesatte alle
den positive stemning, der knytter sig til, at en ny familie, med initiativ, bliver en del af
lokalsamfundet. Den store berøringsflade mellem gården og lokalsamfundet, gennem
gårdbutik og kunderne i det såkaldte ”community supported agriculture” (CSA, en
forretningsmodel hvor lokale kunder støtter gården gennem en abonnementsordning), samt
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foreningens medlemmer, der indimellem afholder fællesspisninger på gården, giver desuden
en stærk følelse af fællesskab. ”At her sker noget”, det virker attraktivt for især unge
mennesker, der overvejer at flytte til øen (Interview, ejendomsmægler og LAGkoordinator/Direktør for aktieselskabet, 2. december 2020).
Konstruktionen med jordbrugsfond og aktieselskab på Samsø var den første af sin slags i
Danmark og har, ifølge informanterne, været inspiration for en række andre lignende
initiativer; heriblandt Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (DØJ) og Bornholms Økojord. Dette,
at man kan forbinde ideen om engagement i lokalsamfundet med ’Samsø-modellen’, skaber en
positiv place-branding.
Det fulde case notat kan læses som: Larsen, R. B. (2021b). Stedseffekter af nye ejerformer i
landbruget? Lokal Jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø. Case-notat 4. Nexø: Center for
Regional- og Turismeforskning (CRT).23 p. https://crt.dk/wpcontent/uploads/Stedseffekter_casenotat-4_Lokal-jordbrugsfond_Samsoe.pdf

5.6 Imarksætterprojekt: Bornholm (Case 5)
Imarksætterprojektet på Bornholm er medtaget som case i projektet som et eksempel på et
projekt-organiseret forsøg med at skabe bedre rammer for små-skala højværdi landbrug
gennem at facilitere billig (og siden gratis) adgang til jord, kombineret med fokus på
produktudvikling, formidling og oplevelsesøkonomi, og hvor tiltrækning af landbrugsorienterede tilflyttere har været et element, der har været italesat fra projektets start.
Projektet er senere overgået til at være en permanent mulighed under Gaarden, Bornholms
Madkulturhus. Jorden i casen er ejet af Bornholms Regionskommune (BRK), der hjemtog den
fra tidligere forpagter for at etablere et krav om økologisk dyrkning – noget der repræsenterer
et skift fra en passiv til en mere aktiv ejertilgang. Herved blev det attraktiv for Gaarden at
forpagte jorden og videreformidle en del af den gennem pasningsaftaler med grønne
småproducenter, der også kan få landbrugsfagligt råd & vejledning, adgang til redskaber, og
blive tænkt ind i Gaardens formidlingsaktiviteter. BRK’s beslutning om at ville øge andelen af
økologisk dyrket areal, og derfor hjemtage alle forpagtningsaftaler og etablere nye, der
indeholdt økologi som krav, har været en vigtig katalysator for muliggørelsen af projektet.
Ligesom i de øvrige casestudier, undersøger vi, om sådan en sådan kommunal beslutning, og
et projekt (og dets forgreninger), påvirker det omgivende lokalområde, og hvis ja, hvordan.
Imarksætterprojektet var finansieret af LAG-Bornholm og Landdistriktspuljen og havde tre
formål: 1) at italesætte en ny fællesskabsorienteret måde at være økolandmand på, der
synliggjorde relevansen af tilflytning og virksomhedsetablering i landdistrikter for unge; 2) at
identificere og formidle adgang til mindre jordlodder og andre støttende faciliteter til
interesserede småskala producenter, og 3) at formulere en vision om en økologisk forening og
en lokal jordbrugsfond efter inspiration fra Samsø.
Imarksætterprojektet opnåede resultater indenfor alle tre formål i projektperioden (20162017). Undervejs havde Gaarden oplevet synergien med små imarksætter-virksomheder
omkring involvering og synliggørelse af dem i formidlingsaktiviteter, så vel som anvendelse af
deres produkter. Gaarden indoptog derfor (fra 2018) dét at stille små jordlodder til rådighed
for grønne fødevareproducenter, tilbyde dem rådgivning og adgang til redskaber, og involvere
dem i Gaardens formidlingsaktiviteter. BRKs samtidige krav om at dens jord blev drevet
økologisk, gjorde det interessant for Gaarden at blive forpagter af 25 ha jord. Gaarden var på
baggrund af imarksætterprojektets erfaringer i stand til at forhandle en langsigtet
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forpagtningsaftale med BRK (Interview, daglig leder af Gaarden, 1. marts 2021). I alt er ca.
otte hektar reserveret til ’imarksætter’ marker, ca. fem hektar bruges af Gaarden selv, og ca.
12 ha aktuelt er videreformidlet til en sammenslutning af bornholmske landmænd (Food
Bornholm), der eksperimenterer med klimavenlige proteinafgrøder. Imarksætter-aktiviteterne,
som også kaldes ’Det Grønne Kontorfællesskab’, leverer et væsentligt bidrag til aktiviteter i
’den grønne oplevelseszone’ omkring Gaarden, som de fleste af de 30.000 årlige gæster
besøger. For imarksætterne er aktiviteterne dog hyppigst grundlag for supplement til en anden
indtægt.
Ikke desto mindre har Imarksætterprojektet været med til at styrke Bornholms allerede
stærke fødevarebrand, og dette på et af dets ellers svage punkter, nemlig den lokale
produktion af frugt og grønt, og den lokale økologiske produktion. Yderligere har projektets
fokus på små-skala højværdi-afgrøder og dets kommunikation omkring at være ”økolandmand
på en ny måde” - og ikke mindst de personlige netværk, der opstod omkring projektet tiltrukket nye småskala-fødevareproducenter til øen, som igen har trukket andre tilflyttere til.
De er dog lokaliseret andre steder på øen.
Der går en lige linje fra Imarksætterprojektets tredje del-formål til oprettelsen af den lokale
økologi-forening ØkoBornholm (2018), og siden etableringen af aktieselskabet Bornholms
Økojord A/S (2021), der ved feltarbejdets gennemførelse netop havde købt sin første gård, der
skal forpagtes ud til små-skala producenter. Gården er lokaliseret i Rutsker på Nordbornholm.
Personkredsen omkring initiativerne er vokset støt med tiden, og har således aktiveret
væsentlige frivillige kompetencer, inklusive flere imarksættere eller småproducenter.
Omkring Gaarden har ’Det Grønne Kontorfællesskab’ og dets bidrag til videreudviklingen af
’Den Grønne Oplevelseszone’ styrket Gaardens fødevareformidlingstilbud til sine mange
gæster, samtidig med at den er med til både at øge det økologiske areal på Bornholm, og at
styrke iværksættermiljøet for fødevareiværksættere på øen – begge dele mål, der også er
formuleret i Bornholms Fødevarestrategi. Der har været en lang række opfølgende
samarbejdsprojekter – måske ikke formelt relateret til imarksætter-projektet, men i praksis
relateret til problemstillingen og trækkende på erfaringer fra projektet. Bl.a. kan nævnes to
iværksætter-inkubator-forløb med fokus på fødevareiværksættere og deres
forretningsmodeller, som har været med til at tiltrække nye imarksættere eller at konsolidere
indtjeningen for (ny)etablerede små-skala fødevareproducenter, fx gennem udvikling af et
’oplevelsesøkonomisk’ ben i virksomhederne. Afsætningsproblematikken, som
Imarksætterprojektet også kredsede omkring, er bl.a. noget, som Bornholms Landbrug og
Fødevarer (BLF), i et bredt samarbejde med andre lokale aktører, arbejder videre med i et
andet projekt, hvor der bl.a. sættes fokus på en øget forventningsafstemning og formalisering
af afsætningsaftalerne, grøntsagsproducent og restauratørerne imellem. Bestyrelsen i
Bornholms Økojord arbejder også videre med at sikre bedre afsætningskanaler for de små
økologiske fødevareproducenter på øen. Desuden er der etableret en række samarbejder med
udenøs-aktører. Imarksætterprojektet vurderes af flere interviewede at have påvirket øens
attraktivitet positivt, men primært indenfor det segment, projektet oprindeligt rettede sig
imod, nemlig potentielle fødevareiværksættere og yngre mennesker med ønske om at leve ’på
en anden måde’.
Det er stadig meget vanskeligt at ernære sig som småskala producent af frugt og grønt på
Bornholm. Oplevelses-økonomien bidrager ofte med mere end selve værdien af fødevarerne,
ligesom forarbejdning kan øge værdiskabelsen markant. Netop fordi volumen er så begrænset
i Imarksætter-lodderne og hos flere af små-skala producenterne, er Gaardens daglige leder
meget bevidst om vigtigheden af at have forbindelser til BLF, så der kan være en ”trappestige”
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til producenter, der har mere volumen i deres produktion. Food Bornholms produktion af
økologiske proteinafgrøder på marker omkring Gaarden er et eksempel på sådan ’volumen’.
At knytte forbrugere og producenter sammen, i et fælles engagement omkring
fødevareproduktionen og dens samfundsmæssige nytte eller gener, går som en helt central rød
tråd igennem imarksætterprojektet og dets forgreninger. For Bornholms Økojord er
medejerskabet til jorden centralt, fordi det både muliggør nye generationers adgang til jorden
og engagerer forbrugerne.
Det fulde case notat, inklusive fulde referencer og case-specifikke metoderefleksioner kan
læses som Broegaard, R. B. (2021d). Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget?
Imarksætteri på Bornholm. Case notat 5. Nexø: Center for Regional- og Turismeforskning.
33p. https://crt.dk/wp-content/uploads/Stedseffekter_casenotat5_Imarksaetteri_Bornholm.pdf

68

6

Analyse på tværs af cases: Stedseffekter af nye ejerformer og
investeringsrationaler

I dette kapitel vender vi tilbage til de forskningsspørgsmål, vi oprindeligt stillede, da vi
startede forskningsprojektet, og trækker nu vores resultater sammen på tværs af de seks
cases, vi har beskæftiget os med. Som det vil fremgå, er det ikke alle elementer, det har
været muligt at afdække, eller at afdække lige komplet, i alle cases. Igen skal det nævnes, at
her er tale om en eksplorativ undersøgelse, der forsøger at undersøge mulige stedseffekter af
nye ejerskabsformer og investeringsrationaler i landbruget. Yderligere vil det være rimeligt at
betragte undersøgelsen som en form for pilotundersøgelse, da den behandler et meget
komplekst spørgsmål med begrænsede ressourcer. Dette har selvfølgelig betydning for, hvor
dybt vi har kunnet nå, også i undersøgelsens empiriske dele.
Kapitlet er bygget op på samme måde som de casestudier, det baserer sig på. Først
præsenterer vi de investeringstyper, som de seks cases er valgt for at skulle repræsentere, og
de investorrationaler, som er blevet afdækket gennem case-materiale og interviews. På denne
baggrund udarbejder vi, inspireret af Gallent et al. (2019), en investeringstypologi og placerer
de seks cases i denne (6.1).
Herefter vender vi opmærksomheden mod stedseffekterne eller de ”lokale værdikæder”, som
projektets titel refererer til. Vi opdeler dem i fire forskellige elementer: Dem, der primært er
lokalt økonomisk orienterede (6.2), de mulige effekter, der har med lokalsamfundets
sammenhængskraft at gøre (6.3); de mulige effekter eller resultater, der handler om
bosætningsattraktivitet (6.4), og endelig behandler vi aspekter, der handler om en mulig
påvirkning af natur og miljø, eller adgangen til naturen, i delafsnit 6.5.
I det efterfølgende kapitel (7) præsenterer vi en diskussion af de lidt bredere implikationer af
de nye ejerformer og investeringsrationaler, med særligt fokus på fjernejerskabet, lokale
relationer og fremtidsperspektiver, på tværs af såvel de 6 cases som informanternes mere
generelle erfaringer og betragtninger.

6.1 Investeringstyper og investorrationaler
Med inspiration fra det nylige britiske studie af stedseffekter af ’nye penge’ i
landbrugsinvesteringer i Vesteuropa lavet af Gallent et al. (2019), anvender vi her samme
typologi til en karakteristik af investeringerne. Ifølge Gallent et al. (2019) giver det god
mening at karakterisere investorernes tilgang til investeringen som værende enten aktiv eller
passiv. En passiv tilgang kan fx være når en investor har købt jord for at forpagte det ud eller
har købt det som spekulation, fx med forventning om en positiv prisudvikling. En aktiv tilgang
til en investering vil fx være, når landbrugsjord er købt fordi investor selv vil være med til at
sætte sit præg på udviklingen af forretningen (eller arealanvendelsen eller dennes
miljøpåvirkning) og/eller et ønske om at engagere sig i området).
Et andet aspekt Gallent et al. anvender til at typologisere de nye landbrugsinvesteringer er
hvorvidt de fortsætter eller forandrer arealanvendelse eller produktionssystem. Forandringer i
arealanvendelse eller produktionssystem kan fx være fra marker i omdrift, til energiafgrøder
der er flerårige; eller fra intensivt landbrug til noget, der er mere hensynsfuldt overfor
biotoper, biodiversitet, arbejder med bufferzoner, osv.
Tabellen nedenfor (6.1) præsenterer i displayform investorernes investeringstilgang og
hvorvidt arealanvendelsen er fortsat eller ændret i forbindelse med ejerskiftet.
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Tabel 6.1. Karakteristik af investeringstilgang og kontinuitet eller ændring i arealanvendelse
Ejerform

Udenlandsk institutionel
investor

DK kapitalfond

DK national
jordbrugsfond

Lokal
jordbrugsfond

Lokalt imarksætterprojekt

Investor

Anonym

Terra Estate
Danica

AP Pension

Danmarks
Økologiske
Jordbrugsfond

SamsØkologisk

(projekt støttet af
LAG og
landdistriktspuljen,
overtaget af
Gaarden)

Hovedfokus

Rentabilitet,
langsigtet,
stabil
investering

Rentabilitet,
langsigtet,
stabil
investering

Rentabilitet;
samfundsbeho
v
(kapitalisering)

Økologisk areal
generationsskif
te,
samfundsnytte

Økologisk
areal,
generationsskif
te, tilflytning

Økologisk areal,
landmand på en ny
måde, tilflytning

Ejet areal

Ikke oplyst.
Estimeret
2200 ha i
marts 2020
(Landbrugsav
isen)

Ikke oplyst.
Adskillige
ejendomme.

11 aktive
ejendomme
(forfatternes
estimat: 34000 ha)

681 ha fordelt
på 10
ejendomme

23 ha, 2 gårde

8 af 25 forpagtede
ha. Små
forsøgsmarker

Case

Fanefjord, 1A

Ferup, 1B

Jystrup, 2

Kværs, 3

Samsø, 4

Bornholm, 5

Invest.
tilgang

Passiv

Passiv

Passiv*

Aktiv

Aktiv

Aktiv

Arealanvendelse

Fortsat
konventionel
dyrkning;
foder.

Fortsat
konventionel
dyrkning;
foder.

Fortsat
konventionel
dyrkning &
malkekvæg

Fortsat
økologisk
dyrkning; Flere
afgrøder til
humankonsum.

Fortsat
økologisk
dyrkning;
højværdiafgrød
er.

Omlagt til økologisk
drift. Små-skala
landbrug med
eksperimentelle
højværdiafgrøder &
oplevelsesøkonomi.

*) AP Pension tilbyder sparring og rådgivning til alle de forpagtere, de forpagter ejendomme ud til, gennem deltagelse
i deres gårdråd. I den konkrete case har gårdrådet dog haft en meget tilbagetrukket rolle.

Som det fremgår af Tabel 6.1 falder de seks cases i to grupper mht. investortilgang. De tre
første (1A, 1B og 2), som repræsenterer hhv. udenlandske institutionelle investorer og en
dansk kapitalfond af national rækkevidde, karakteriseres alle tre som passive i deres
investeringstilgang. Det skal dog pointeres, at ’passiv’ her ikke er ensbetydende med ligeglad.
En af forpagterne fra en udenlandsk institutionel investor (1B) beskriver deres
investeringstilgang som passiv, men tilføjer:
”De har en aktiv interesse. Men ikke mere aktivt, end at det er stille og rolig
kommunikation og information på et fornuftigt niveau. Det kører godt.” (Interview,
forpagter, Ferupgård, 25. februar 2021).
Derimod karakteriseres de sidste tre investorer (case nummer 3, 4 og 5), som repræsenterer
hhv. en jordbrugsfond med national rækkevidde, en lokal jordbrugsfond og et lokalt
imarksætter-projekt, som havende en (udpræget) aktiv investeringstilgang i og med at
investor-repræsentanter alle tre steder engagerer sig aktivt i at sætte et præg på udviklingen,
ikke bare af landbrugsdriften (dels ved at der skal være tale om en økologisk drift), men også
går langt ud over dette ved at engagere sig i fx afsætning, bæredygtige forretningsmodeller
og/eller yderligere miljø- og naturtiltag. De tematikker, som disse investorer involverer sig i, er
klart formulerede i målsætninger eller formålsparagraffer. De investorer, der her
karakteriseres som havende en passiv investeringstilgang, har derimod ikke formulerede
formål indenfor fx miljø-dagsordener eller vedr. dynamikker i landdistrikterne. Her skal det dog
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bemærkes at AP-Pension i den pågældende case i Jystrup, ifølge interviews og investormateriale, i den specifikke case har en mere passiv tilgang end i mange af de andre
landbrugsinvesteringer, AP-pension har været involveret i snart mange år. I andre
investeringer udøver de fx en aktiv indflydelse på ’forretningen’ gennem Dansk Agrofond A/S,
deres investerings-forvalter og deltagelse i gårdråd (Interview, ejerrepræsentant. 3. marts,
2021).
Ser man på arealanvendelsen, og hvorvidt den nye ejer eller ejerform har betydet en
forandring eller fortsættelse heraf, er billedet en lille smule mere blandet. Her er er
arealanvendelsen fortsat – i grove træk – uændret i såvel de 3 cases, der har en investor med
en passiv investeringstilgang, som på Samsø, hvor investor ganske vist har en aktiv
investeringstilgang, men hvor den første ejendom de overtog, allerede rummede mange af de
elementer, jordbrugsfonden ønskede at understøtte. I takt med at investeringen vokser
gennem at andre gårde opkøbes, vil arealanvendelsen formentlig gå imod ’ændret’ (grundet
krav om omlægning til økologisk drift). Investeringen af Danmarks Økologiske jordbrugsfond i
Kliplev/Kværs har dels kontinuerlige arealanvendelseselementer, og dels nogle forandringer.
Fx er ejendommen fortsat økologisk drevet, ligesom dens mange biotoper og habitater er
bevaret (og bevaringen var netop én af DØJs bevæggrunde med investeringen); men samtidig
er en del af arealet ændret fra sletgræs til landbrug i omdrift med dyrkning af fx special-korn
til afsætning hos Aurion, eller proteinafgrøder til brug som fødevarer. Kun casen på Bornholm
karakteriseres som havende ændret arealanvendelse og/eller produktionssystem, fra at være
konventionelt drevet af en etableret landmand, til at være under omlægning til økologi og
indeholdende en hel række af eksperimentelle højværdiafgrøder og en ”grøn oplevelseszone”.
Denne ændring skyldtes dog ikke alene forpagteren (Gaarden) eller projektet (Imarksætter),
men at BRK som ejer af jorden via en politisk beslutning krævede økologisk dyrkning på
samtlige ejede arealer.
Som det fremgår af nedenstående tabel (Tabel 6.2), kan de seks cases også opdeles i to
overordnede grupper i forhold til investors primære motivation, som den fremstår fra
interviews med investorrepræsentanter: De tre første cases (1A, 1B og 2), som repræsenterer
hhv. udenlandsk institutionelle investorer og en dansk kapitalfond, er alle tre primært
økonomisk motiveret. Ejerrepræsentanterne for de to første cases (1A og 1B) beskriver
motivation næsten identisk, som en langsigtet investering med lav risiko og stabilt afkast. Den
danske pensionskasse beskriver den primære motivation lidt anderledes, da den økonomiske
rentabilitet stadig er det vigtigste, men nævner samtidig en intention om at være med til at
løfte samfundsopgaver, her udfordringen omkring finansiering til landbruget efter finanskrisen.
De tre andre cases (nummer 3, 4 og 5), der repræsenterer hhv. jordbrugsfonde med national
eller lokal rækkevidde og et lokalt imarksætterprojekt, kan alle karakteriseres som værende
primært motiveret af værdier, der er næsten enslydende: Alle indeholder økologi så vel som
en ambition om at bidrage med nye muligheder i landdistriktet.
Generationsskifteproblematikken nævnes i alle cases; tilflytning nævnes specifikt i de to cases,
der er lokaliseret på øer; og innovation, forretningsmodeller og fødevareoplevelser er en del af
det, der motiverer imarksætterprojektet på Bornholm. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
nævner ’sikring af demokratisk kontrol’ med landbrugsjord og rent drikkevand som en del af
dens primære motivation, mens de lokale jordbrugsfonde også betoner vigtigheden af
medejerskabet til jorden for at sammenknytte forbruger og producent.
Størrelsesmæssigt genfindes todelingen af case-materialet: De tre første cases (1A, 1B og 2)
er store, fra ca. 150 til 250 ha, mens de sidste tre (3, 4 og 5) er væsentlig mindre (mindre end
en tiendedel så store som de første tre; fra otte til 21 ha). Alle investeringerne er foretaget
med et langt tidsperspektiv for øje. Forpagtningsaftalerne er længere i de større investeringer
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(1A, 1B og 2, hvor de er fra 10 til 15 år) og hos den nationale jordbrugsfond (case 3, også 10
år) mens de er lidt kortere (fem år) i case 4, SamsØkologisk). Casen på Bornholm falder lidt
udenfor, fordi Gaarden har fået forhandlet en forpagtningsaftale på plads med jordejeren, BRK,
uden afslutning, af hensyn til imarksætternes mangeårige afgrøder.
Investor tilbyder ikke forpagteren køb eller tilbagekøb i de tilfælde, hvor investor er en
udenlandsk institutionel investor (1A, 1B), eller i Imarksætterprojektet på Bornholm (5). I de
øvrige cases (2, 3 og 4) er (tilbage)køb en mulighed for forpagterne. I case 2 har forpagteren
mulighed for at tilbagekøbe jorden efter en forpagtningsperiode på minimum 10 år. I case 3
har forpagterne muligheden for at købe jorden af DØJ, der så vil investere i en ny gård, til
økologisk omlægning. På Samsø (case 4) har forpagterne samme mulighed, selv om det ikke
er nedskrevet i kontrakten (Interview). Som det også fremgår af tabellen (6.2), er der forskel
på hvorvidt investorerne inkluderer bygningsmasse i deres investeringer (case 1B, 2 og 4),
eller om bygningsmassen frasælges (case 1A og 3), eller ikke var på det forpagtede areal (5).
I tråd med Gallent et al.’s konklusioner, fortæller forpagtere at investors tilgang til
investeringen betyder noget for dem og deres forretningsudvikling. Foragterne fra den
Nationale Jordbrugsfond (DØJ, case 3) fremhæver, at der for dem er en afgørende forskel på
at forpagte fra en ejer med en aktiv investeringstilgang, i modsætning til ”at bo til leje hos
banken eller kreditforeningen”, som ejere (Interview, forpagtere, case 3, 17. januar 2021). 27
Forskellen udgøres af ejers (DØJs) aktive ejerskab og rolle som samarbejdspartner for
forpagterne:
”Hvem er så den bedste samarbejdspartner? Banken er villig og vil rigtig gerne hjælpe,
men kommer ikke med input om afsætningskanaler, som [DØJ direktøren] han gør. De
opfordrer os ikke til at øge biodiversiteten, som [DØJs direktør] han gør. Så DØJ, med
[direktøren], er bedre, fordi de kommer med input, der gør en forskel. De lægger nogle
beslutninger ud til [aktionærerne i DØJ], og spørger: ’Hvad skal vores forpagtere egentlig
opfylde af kriterier, gøre, for at vi ønsker at afsætte deres varer?’.” (Interview,
forpagtere, case 3, 17. januar, 2021).
I interviewet forstås, at ser man bort fra de finansielle aspekter, ville det ikke gøre nogen stor
forskel, om de ejede eller forpagtede, hvis de forpagtede fra en ejer med en passiv
investeringstilgang. DØJ har en aktiv investeringstilgang og er som investor optaget af ”flere
bundlinjer”, som Direktør Kim Qvist udtrykker det (Interview, 20. januar 2021). Derfor måler
og vejer de deres forpagtere på deres natur- og vildplejeindsatser, klimaindsatser m.v.
”så vi lægger et krav ned, at vi får andet end forpagtet og forrentet vores penge. Vi skal
også kunne sige til vores aktionærer: ’Det kan godt være, du har fået 1% afkast på din
investering, på en given gård dernede, men så har du fået bundet så meget CO2; du har
fået skabt så meget diversitet; og nu kom lærken tilbage på jorden’” (Interview,
ejerrepræsentant DØJ, 20. januar 2021).
Det er den aktive investeringstilgang, der gør det attraktivt for forpagterne at forpagte jord fra
DØJ (case 3). Og tiltrækker investorerne til at investere – trods lavt afkast. Den interviewede
kapitalforvalter fra IWC, der repræsenterer ejeren af case 1A, henviser også til ejere og deres
investeringsrationale som noget, der kan forme og drive miljøhensyn i landbrugsinvesteringer.

Forpagtere i case 1B, der også selv ejer anden jord, kommer med en næsten ordret sammenligning af bank og
investor og fremhæver sin store tilfredshend med at have dialog med kapitalforvalterne, der selv har landbrugsmæssig
erfaring, som alle AWFIs medarbejdere har, fordi det bliver en helt anden snak, end den han kan have med sine
almindelige finansielle rådgivere.
27
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Aktuelt er IWC ved at starte et samarbejde op med en ny investor, som IWC oplever som
drivende for en ESG-agenda omkring miljø og samfundshensyn.
”De stiller noget større krav, end den almindelige lille landmand ville tænke på ”
(personlig kommunikation, IWC landbrugsafdelingsdirektør, 19. april 2021).
Umiddelbart tegner tabel 6.1 og 6.2 et billede af at investortype og investor-motivation falder i
to grupper qua deres investeringstilgange, og at disse resulterer i investeringer, der i
udgangspunktet har meget forskellige karakteristika (fx størrelse), og gribes meget forskelligt
an (fx omkring ændring eller fortsættelse af arealanvendelse og produktionssystem og de
motiverende værdier der ligger til grund for investeringen).
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Tabel 6.2: Karakteristik af investor-motivation, tidshorisont mv.
Ejerform

Udenlandsk kapital: Institutionel eller finansiel
investor

Dansk pensionskasse

Dansk national
jordbrugsfond

Lokal jordbrugsfond

Lokalt imarksætterprojekt

Case

Fanefjord(1A)

Ferup (1B)

Jystrup (2)

Kværs/Kliplev (3)

Samsø (4)

Bornholm (5)

Primær
motivation

Økonomisk:
Langsigtet
investering med
lav risiko og stabilt
afkast

Økonomisk:
Langsigtet
investering med
lav risiko og stabilt
afkast

Økonomisk: Rentabelt
afkast; løft af
samfundsopgave
(finansiering)

Værdibaseret: Økologi,
generationsskifte og
trivsel; miljø/natur/vand;
demokratisk kontrol med
essentielle naturressourcer

Værdibaseret: Økologisk
drift, generationsskifter;
lokale arbejdspladser
indenfor bæredygtighed;
tilflytning

Værdibaseret: Økologi;
landmand på en ny
måde; innovation &
forretningsmodel;
fødevareoplev.,
tilflytning

Størrelse

260 ha

147 ha

Ca. 200 ha

21 ha

13 ha

8 ha

Bygninger?

Bygningsmasse solgt
til forpagter

Bygningsmasse ejes
af investor

Produktions bygninger
inklusive.

Bygningsmasse frasolgt til
forpagter

Inkl. bygninger

Ingen bygninger, men
ønskes opført

Købt

2020

2018

2014

2018

2016

2018

Tidshorisont

Langsigtet.

Langsigtet.

Minimum 10 år.

Langsigtet.

Langsigtet.

Langsigtet.

Forpagtn.
periode

15 år, løbende

12 år

10 år

10 år

5 år

Varierende; exit ikke def.

Tilbagekøb?

Nej

Nej

Ja, efter 10 år

Ja.

Ja

Nej

Krav

Ingen recirkuleret
gødning (human).
Jordprøver,
markplaner, høsttal.
Årlige inspektioner

Jordprøver.
Specifikke mål og
aktiviteter skrives ind
i aftalen
(’vedligehold’, jord
og bygninger)

Etablering af gårdråd.
Fra 2020 udførelse
bæredygtigheds
analyse

Økologisk dyrkning. Natur-,
klima og drikkevandsindsats. Bredt sammensat
gårdråd med medlemmer
også udenfor landbruget

Økologisk dyrkning,
Forretningsplan udviklet
af forpagtere

Økologisk dyrkning.
Fødevareformidling.

Nuv. forpagt

2020

2018

2014

2021 (2020)

(2017)

(2018 + nyere)

Størrelse
bedrift
(samdrevet)

600 ha

450 ha

200 ha

83 ha

13 ha

Max 1 ha per
imarksætter
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6.2 Lokale økonomiske effekter
6.2.1 Lokale økonomiske relationer
Langt størstedelen af jorden i studiet - fem af de seks cases (altså kun med undtagelse af de
jorde, der senere kom til at rumme Imarksætterprojektet på Bornholm) – var ejerdrevne
landbrug forud for den aktuelle ændring af ejerskabs-/investeringsrationaler, der har gjort dem
relevante som cases i dette forskningsprojekt om ændrede ejerskabsformer i landbruget og
deres mulige stedseffekter. Ved siden af planteavl i stordrift havde to af gårdene
kvægbesætning (1A og 2) og siden svinebesætning (1A), mens de var ejerdrevne. Casen i
Jystrup (2) har fortsat kvæg, mens svineproduktionen på gården i Ferup (case 1A) er ophørt i
forbindelse med ejerskiftet. Gårdene i case 3 og 4 var begge ejerdrevne, og begge af
landmænd der var foregangsmænd indenfor økologi. Den ene producerede primært sletgræs
(3), den anden producerede primært grøntsager (4). Kun jorden for case 5 var ejet af
Bornholms Regionskommune (BRK) og forpagtet til en konventionel landmand, der havde det i
omdrift til planteavl.
Dette underafsnit ser på hvad det skaber af ændrede økonomiske relationer – hvis nogle
overhovedet – med det omkringliggende lokalsamfund, når der kommer en ny ejer af
landbrugsjorden, med et mere eller mindre nyt investeringsrationale for investeringen. Igen
må der tages forbehold for det grundlag, som det har været muligt at etablere for at beskrive
investeringerne. Der er fx ikke set regnskaber, og som det fremgår af metodeafsnit og -noter
er det et begrænset antal informanter, det har været muligt at interviewe. Og igen må det
også erindres, at der er meget stor forskel på størrelsen af de seks investeringer, hvilket også
kan forventes at påvirke det mulige ’ændrede stofskifte’ med omgivelserne og oplevelserne af
dette.
Tager man udgangspunkt i Tabel 6.1 er det ikke overraskende, at de tre investeringer (1A, 1B
og 2) der samtidig har ’passiv’ investor-tilgang og ’fortsat’ arealanvendelse, i interviews med
såvel ejerrepræsentanter som forpagtere (i de to cases, hvor de har været interviewet) og
interviewpersoner fra lokalsamfundet bekræfter, at der ikke er en radikalt anderledes
økonomisk relation mellem gård og lokalsamfund efter at den ’nye ejerform’ er kommet til. I
alle tre tilfælde var gårdene tidligere ejer-drevne, med hjælp fra ansatte. Jorden drives i alle
tre tilfælde videre i samme produktionssystem med storskala-planteavl. I to tilfælde anvendes
planteproduktionen til svinefoder til hhv. forpagterens egen ’full line’ svineproduktion (case 1B)
eller forpagterens forældres svineproduktion (1A); den tredje case er en malkekvægsbedrift,
der afsætter mælken til Arla og hvor planteproduktionen primært anvendes til denne
mælkeproduktion. I alle tre tilfælde har der både forud for og efter den nye ejerskabsform
været tale om bedrifter, der har genereret jobs, både til ejeren og til et (lille) antal ansatte.
Efter den nye ejerskabsform er kommet til, virker antallet af jobs stabilt i case 2, der i det hele
taget er dén case, der er præget af allermest kontinuitet, da det er samme familie (nu en søn
af den tidligere ejer) der hele tiden har drevet gården, og hele tiden med malkekvæg, og hele
tiden med hjælp fra ansatte. Den nye ejerform kan i denne case anskues som en ny
finansieringsform, der faciliterer et generationsskifte uden om de almindelige
finansieringskilder. I de andre to cases i denne ’gruppe’, er der hhv. mistet og vundet nettoarbejdspladser, hvis man sammenligner summen af jobs genereret på sælgers
ejendom/virksomhed og forpagters ditto, forud for salget, med det antal job, der efter salget
og den nye ejerskabsform er i forpagters virksomhed. I Fanefjord, hvor den købte gård
tidligere fungerede som maskinstation og landbrug, er der mistet et par landbrugsrelaterede
arbejdspladser som blev varetaget af lokale. I Ferup-casen er det samlede antal af jobs steget

75

– samtidig med færdiggørelsen af en stor investering i en full-line produktionsudvidelse hos
den nuværende forpagter - så det antalsmæssigt mere end kompenserer for de tabte jobs på
den opkøbte ejendom. Beskæftigelsen er dog nu placeret ved forpagterens egen gård og ikke
længere i Ferup.
Ser man på arealanvendelsen pr eksisterende job, er der stor forskel casene imellem. Det
afhænger bl.a. af, om der er animalsk produktion involveret. Case 1A og 3 refererer
udelukkende til planteproduktion. Her anvendes hhv. 300 ha/jobs eller 42 ha/job. I begge
tilfælde suppleres indtægterne med andre aktiviteter, hhv. ansættelse på et revisionskontor
(1A) og lagerhotel, udlejning af feriebolig m.v. (3). I case 1B og 2 har forpagterne selv
animalsk produktion. Her bruges mellem 67 og 50 ha for hvert genereret job i deres
virksomheder. På Samsø (case 4) formår forpagterne at skabe to fuldtidsjobs, samt en række
sæsonbetonede deltidsstillinger på basis af 6,5 ha/forpagter, men supplerer med
hytteudlejning, og glæder sig til at forpagte yderligere 10 ha fra dette år. Yderligere er der
mange frivillige involveret i produktionen. På Bornholm er der imarksætter-aktiviteter, der
supplerer andre økonomiske aktiviteter, og arealet er småt, op til én ha per
imarksættervirksomhed. Imidlertid er der tiltrukket småproducenter, der har etablere egen
virksomhed et andet sted på øen, der genererer en indtægt for en familie på fire, på fire ha.
Indtægterne fra landbruget er suppleret af betydelige oplevelsesøkonomiske elementer i
virksomheden, inkl. ’Glamping’.
Tabel 6.3: Lokale økonomiske stedseffekter
Ejerform

Udenlandsk institutionel
investor

DK
kapitalfond

DK national
jordbrugsfond

Lokal
jordbrugsfond

Lokalt imarksætterprojekt

Case

Fanefjord, 1A

Ferup, 1B

Jystrup, 2

Kværs 3

Samsø, 4

Bornholm, 5

Ejendom

260 ha

147 ha

Ca. 200 ha

21 ha

13 ha

8 ha

Forpagter

Ung
landmand,
forpagter
600 ha, ejer
hovedhus

Etableret
landmand.
Ejer 300 ha
og ’full line’
svineprodukt

Søn af
tidligere ejer,
nu etableret
landmand.
Malkekvæg

Ung
landmandsfami
lie, 3 børn. Ejer
62 ha, ejer
hovedhus

Ung
landmandsfami
lie, 1 barn.

’Imarksættere’ –
forskellige småskala fødevareiværksættere,
aktuelt 5.

Jobs, netto

Mistet

Skabt (hos
forpagter)

Uændret/
bibeholdt

Mistet/
konsolideret?

Skabt

Supplerende
aktiviteter

Nye
services

Ingen nye.
Tab af gamle

Neutralt. Nyt
opholdssted?

Neutralt

Feriebolig

Hytter, æg,
grøntsagskasse

Grøn
oplevelseszone,
iværksætteri

Nye
produkter/
afsætning

Nej

Nej

Nej

Ja (specialkorn,
proteinafgrøde
, afsætning)

Ja. Lokal, CSAafsætning og til
restauratør

Specialafgrøder,
fødevareoplevelser

Arealanven
delse pr
job

300 ha/job,
+revisionsansat

67 ha/job

50 ha/job

42 ha/job, +
lagerhotel,
udlejning m.v.

6½ ha/job +
hytteudlejning

½-2 ha/job eller
supplerende
aktivitet. Plus
oplevelsesøkonomi

For DØJ-casen mellem Kliplev og Kværs (case 3) udgør de tilforpagtede arealer på 21 ha en
ca. 25% forøgelse af arealet som den unge økologiske landmandsfamilie har i omdrift. Det
konsoliderer deres forretning, og er med til at sikre, at de fortsat kan bo og leve i Kværs, hvor
de allerhelst vil være.
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”Vi har fået det arbejde, vi gerne vil have” (interview, forpagterne på DØJejendommen, 17. januar 2021).
Den tilforpagtede jord muliggør bedre, mere rationelle markplaner og sædskifter. Familien
lever dog ikke alene af de i alt ca. 83 ha de har at dyrke, inklusive forpagtningen. Ved siden af
har de et ”lagerhotel” til fx vinteropbevaring af campingvogne osv., ligesom de har istandsat
(halvdelen af) hovedbygningen til Lundtofthøj, og udlejer den som korttidsudlejning gennem
bl.a. AirBnB.
I den bornholmske case har der igennem årene været et forskelligt antal involverede
”imarksættere”. Nogle få har kunnet skabe sig en indtægt, de har kunnet leve af, når de vel at
mærke kombinerede med supplerende jobs. For flere af de aktuelle imarksættere eller
”medlemmer af det grønne kontorfællesskab” er landbrugsaktiviteten noget, der foregår på
forsøgsbasis. Af dem ses det som et supplement til en allerede etableret fødevarevirksomhed,
hvor den eksperimentelle produktion både er med til at innovere og også til at skabe en endnu
bedre historie for virksomheden. For andre er der tale om et interesse-drevet projekt, som
gerne skal produktudvikle og skabe oplevelser – både for producenterne og besøgende eller
kunder – men som ikke nødvendigvis skal skabe indkomst på en kort bane. Fælles for dem alle
er, at de er med til at sætte fødevareproduktionen til debat og skabe fødevare-relaterede
oplevelser i ”Den grønne oplevelseszone” ved Bornholms Madkulturhus Gaarden, som årligt
har ca. 30.000 besøgende. På den måde har den bornholmske case fået et større økonomisk
stofskifte med lokalområdet, end da det var forpagtet som konventionelt drevet mark.
Om værditilvæksten pr areal er større i de små brug kan undersøgelsen desværre ikke svare
på, da det ikke har været muligt at estimere ”værditilvækst pr areal” for tilstrækkeligt mange
af casene til at det giver mening at sammenholde.

6.2.2 Brug af lokale services og produkter?
Med hensyn til brugen af lokale services og produkter, tegnes der et billede af at de store
bedrifter (1A og 1B) (for case 2 er dette forhold ikke afdækket) allerede anvender så højt
specialiserede services og produkter, at de ikke findes i lokalområdet. En ændring i ejerskabet
af disse ejendomme ændrer derfor ikke noget i brugen af lokale services – for der er ikke
nogen relevante landbrugsservices lokalt! I Fanefjord casen (1A) indebar salget af gården, at
sælger har lukket den maskinstation, han tidligere drev. Det betyder, at der er opstået et ”hul”
i landbrugsservice i området; noget der især rammer de mindste (fritids-)landbrug når de nu
skal bestille fjerntliggende landbrugsservice til deres små arealer.
”Nu, hvor han har solgt, lukker maskinstationen. Den forsvinder væk fra egnen. Det
havde vi jo at … han var altid meget villig, han var altid hjælpsom, man kunne altid
finde ud af det… […] Og han [sælger] var i nærheden, så det var ikke et problem, at
der måske kun var små stykker mark, der skulle køres på. Så, os brugere… os andre
landmænd, nu står vi her, og ved ikke… det han ligesom havde opbygget, det har vi
ikke nogen anden til. Det bliver et ’hul’ [i landbrugsservice] vi ikke ved, som brugere,
hvordan vi skal få det løst… (Interview, lokal informant, 11. marts 2021)
Også for DØJ-casen mellem Kliplev og Kværs (3) er brugen af lokale services eller produkter
begrænset. Forpagterne trækker som noget nyt på en lokal biavlers stader til bestøvning, og
har et samarbejde med én, der tager sig af vildtplejen. Når de får etableret et gårdråd, som
DØJ kræver er bredt sammensat og ser gården fra mere end blot de landbrugsproduktionsmæssige aspekter, kan brugen af yderligere services og produkter måske øges?
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På Samsø (4) er det meget småt med brug af lokale services på Yduns Have, da det er et
meget lille landbrug, næsten uden maskiner. Fonden og foreningens medlemmer hjælper, når
der er brug for det.
Bornholm (5) er nok den case, der har det største brug af lokale services – men det skyldes at
Bornholms Madkulturhus Gaarden har overtaget projektet – der derved er overgået til en
permanent ’drift’, fordi Imarksætter-projekt-perioden viste noget af potentialet ved at
samlokalisere og samarbejde Madkulturhus og grønne fødevareiværksættere imellem, særligt,
når der også er et udviklet samarbejde omkring aftagning af grøntsager og andre produkter til
brug i arrangementer, og omkring fødevareproducenternes deltagelse i formidlingsaktiviteter.
Yderligere leverer Gaarden rådgivning til medlemmerne af ”Det Grønne Kontorfællesskab” via
Gaardens egen forpagter (landbrugsuddannet og økolog) og naturvejleder (med speciale i
urter), ligesom der kan støttes med adgang til maskiner og redskaber.

6.2.3 Nye produkter, forarbejdning og afsætning?
For de store investeringer i studiet (1A, 1B og 2) har den nye ejerform og de nye investorer
ikke medført at der arbejdes med nye produkter eller at produkterne forarbejdes yderligere
eller afsættes med større fortjeneste til producenterne. Det har hidtil kørt ’konventionelt’, og
det er det fortsat med at gøre.
For de små investeringer i studiet (3, 4 og 5) har skiftet i ejerform på den ene eller anden
måde betydet en udvikling af nye produkter (eventuelt inklusive de oplevelsesøkonomiske
produkter), forarbejdning eller afsætning i nye kanaler. I DØJ-casen fra Kværs (2) er noget af
det som forpagterne fremhæver som det allermest positive ved at forpagte jord fra DØJ, at
DØJ – gennem direktørens aktive tilgang, og hans og bestyrelsens netværk og aktive brug af
det – har åbnet døre for dem, som de aldrig selv ville kunnet have åbnet. Konkret er det en
aftale hos Aurion om afsætning af økologisk ølandshvede, til en markant bedre afregning, end
hvis de skulle sælge til et grovvareselskab. Desuden vil forpagterne producere hestebønner til
konsum, foruden andre mere ’almindelige’ afgrøder. De vurderer, at for at landbrugsjorden
skal skabe øget økonomi på stedet i fremtiden, vil det være nødvendigt at komme højere op i
værdikæden – fx at producere mel, der kommer på poser med gårdnavnene på. Så som de ser
det, er det afsætnings- og værdikædeændringer, snarere end selve forpagtningsovertagelsen,
der har potentiale til at ændre de økonomiske relationer i lokalsamfundet (Interview,
forpagtere, DØJ-case, 17. januar 2021). På samme måde fortæller DØJ-direktøren om DØJs
ønske om fremtidig støtte til fx fælles mølleri og pakningsfaciliteter. "Den bedste
landdistriktsudvikling”, mener han, er at skabe små spændende virksomheder med
udgangspunkt i højværdiafgrøder (Interview, ejerrepræsentant, DØJ, 20. januar 2021). I en
anden retning har forpagter-parrets køb af Lundtofthøj (det frastykkede hovedhus og to hektar
jord), da denne blev solgt fra selve landbrugsjorden, dannet grundlag for at skabe en korttidsudlejnings-ejendom, formidlet bl.a. på AirBnB og andre udlejningsplatforme. Forpagterne
formidler her områdets natur og historie.
På Samsø (case 4) er forpagterne hele tiden i gang med udvikling af nye produkter til
produktporteføljen. De har bl.a. etableret en produktion af økologiske æg, der dels sælges
lokalt og dels leveres direkte til en restaurant i København, og er i gang med at anlægge en
æbleplantage. De har overtaget forpagtningen af feriehytter, der i starten var skilt ud som en
separat forpagtning, og er glad for den, bl.a. fordi ’timelønnen’ her er væsentlig højere end
ved grøntsagsproduktionen. Forpagterne er meget opmærksomme på nye måder at indkomstoptimere deres produktion på.
I Imarksætterprojektet og dets videreudvikling på Bornholm (case 5) har netop innovation og
det grønne fødevare-iværksætteri i fokus. Der er blevet arbejdet med nye dyrkningsmetoder

78

(permakultur og skovhaver, bl.a.), og arbejdes med nye produkter, både med flerårige
afgrøder (oliven, bær, nødder, vin…) og etårige afgrøder, både i lille skala (mange specielle
grøntsager og urter) og i lidt større skala på andre dele af det tilforpagtede område
(økologiske protein-afgrøder, både til konsum og til foder). Der er blevet eksperimenteret med
afsætningskanaler og værdien af det oplevelsesøkonomiske element kombineret med
fødevareproduktionen. Formidlingen af produktionseksperimenterne er en ’bundet’ opgave, når
man bliver en del af imarksætterprojektet eller ’Det Grønne Kontorfællesskab’ på Gaarden. I
aktieselskabet Bornholms Økojord A/S, og den tilknyttede forening ØkoBornholm, der er en
virkeliggørelse af en ambition bl.a. formuleret i det oprindelige Imarksætterprojekt, arbejdes
der endvidere målrettet på at etablere en fælles afsætningsløsning for øens små økologiske
producenter. Hele udviklingen af ”Den Grønne Oplevelseszone” omkring Melstedgård
(landbrugsmuseum) og Bornholms Madkulturhus Gaarden fik en ny vinkel i kraft af
Imarksætter-projektet og samarbejdet Gaarden og imarksættere imellem om formidling og
oplevelser i mark og køkken.
Flere informanter kommenterer, at landmænd typisk fokuserer på produktionen af
produkterne, som er det, de er uddannet til, og overlader afsætningen til andelsselskaberne
(Interviews, miljøkonsulent, BLF, 9. marts, 2021; økologisk landmand, tidligere imarksætter
og kommende forpagter hos Bornholms Økojord, 30. april 2021; forpagtere, Kværs, 17. januar
2021). Af de større, etablerede landmænd på Bornholm er det fx kun et fåtal, der har været
interesserede i at gå ind i at udvikle højværdi-produkter og integrere sig i flere led af
værdikæden (Interview, miljøkonsulent, BLF, 9. marts, 2021). Der er flere af casene i studiet
der illustrerer, at andre fagligheder end de landbrugsfaglige kan bidrage med nye vinkler på
værdikædesamarbejder eller oplevelsesøkonomiske elementer, der kan øge afsætningen
og/eller være til gavn for andre bundlinjer. Dette er fx tilfældet for en små-skala
grøntsagsproducent, der er uddannet forretningsingeniør (interview, indehaver af Rø Jordbrug,
26. april 2021), eller for Imarksætternes samarbejde med Gaardens (Bornholms
Madkulturhus) og dens mange formidlingsaktiviteter, eller for de alsidigt sammensatte
gårdråd, som DØJ kræver, at deres forpagtere sammensætter og bruger (Interview, ejerrepræsentant, DØJ, 20- januar, 2021). LAG-koordinatoren fra Bornholm ser ligefrem
andelsselskabernes fokus på kvantitet frem for kvalitet som noget, der hæmmer udviklingen i
landbruget – her forstået som værdiskabelse og produktudvikling.

6.2.4 Nye services?
Er der tilføjet eller skabt nye services i forbindelse med den nye ejerform og de nye aktører
involveret i den? Her er billedet fra de seks cases blandet. I Fanefjord-casen (1A) er der ikke
skabt nye services, men tværtimod mistet tidligere services, i og med at maskinstationen er
lukket i forbindelse med salget af ejendommen. I Ferup (1B) oplever beboeren i Ferup, at der
sker en funktionstømning, fordi ’områdets største gård’ har stået tom, selv om de øvrige
bygninger anvendes til visse produktionsmæssige formål. Kort tid efter interviewet med
forpagter foregår, påbegyndes etableringen af et opholdssted for unge med psykiske
vanskeligheder på Ferupgård. Om det kommer til at tilføre området nye services, må tiden
vise. I Jystrup (case 2) er der ikke identificeret nye services, som den konkrete AP-pension
ejer-konstruktion har tilført området. I Kliplev/Kværs (case 3) kan den nyindrettede feriebolig i
den gamle landevejskro tælles som en ’ny service’, selv om det samtidig er en husstand,
lokalområdet har mistet, i og med at Lundtofthøj og Kværsløkke nu samdrives. På Samsø (4)
er flere af de services, som lokalsamfundet (eller turister) tilbydes fra Yduns Have, en
videreførelse og/eller en videreudvikling af noget, som den tidligere ejer eller de tidligere
forpagtere havde startet (som grøntsagsproduktionen og hytteudlejningen). Der udvikles hele
tiden på konceptet, og forpagterne er fx med til at levere forplejning til et sommertræf, som
en kendt dansk kulturpersonlighed arrangerer. Et besøg på Yduns Have omtales af flere lokale
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informanter som noget, der er blevet et ”must” for øens turister, og som sådan udgør det også
en turistattraktion i sig selv.
På Bornholm har Imarksætterprojektet (2016-2017) været med til at udvikle – i samarbejde
med en række andre centrale aktører – en lang række nye services. Det store
fødevareiværksætterelement i ”Den Grønne Oplevelseszone” er et element som bl.a. er vigtigt
for Gaardens relevans som madkulturhus, og for øens mange turister. Der udvikles løbende en
række formidlings- og oplevelsesaktiviteter. Imarksætterprojektet systematiserede information
om fx maskinel til små-skala landbrug, og hvordan dette kan tilgås. Der blev opbygget en
hjemmeside med relevant information og inspiration til Imarksættere. Siden er der – som
direkte udløber af imarksætterprojektet, men også med støtte fra mange andre sider –
etableret først Foreningen ØkoBornholm, og siden udarbejdet prospekt og etableret et
aktieselskab, og emitteret aktier til i alt 130 aktionærer, der tilsammen har rejst tre millioner
kroner, som var tilstrækkeligt til at Bornholms Økojord A/S kunne købe sin første
landbrugsejendom med hus og 10 ha jord i starten af 2021.

6.3 Sammenhængskraft i lokalsamfundet
Forskningsprojektet spørger også hvorvidt sammenhængskraften i lokalsamfundet og den
lokale identitet på nogen måde bliver påvirket – i positiv eller negativ retning – af nye
ejerformer og investeringsrationaler i landbruget. Her er det vigtigt at huske på at
casestudierne tager udgangspunkt i forholdsvis små ændringer – for de mindre cases er der
tale om mellem otte og 21 ha jord, der har skiftet hænder, og for de større cases er der tale
om mellem 150 og 250 ha jord, men stadig det, der tidligere har været enkelte gårde og
husstande. Det er derfor ikke overraskende, at nogle af casene konkluderer, at der ikke er tale
om en væsentlig ændring af sammenhængskraften i lokalsamfundet. Derimod er det værd at
bemærke at der i flere af casene faktisk er grundlag for at konkludere, at ankomsten af den
nye ejerform har påvirket elementer i lokalsamfundet – eller forventes at gøre det. I flere af
casene er ejer-ændringen nemlig så ny, at der på interview-tidspunkterne (vinter 2020/forår
2021) endnu er meget få konkrete resultater heraf, eller at ejerskiftet kun er lidt kendt blandt
de lokale interview-personer. Resultaterne præsenteres i det følgende på tværs af de 6 cases.
Tabellen nedenfor (Tabel 6.4) viser situationen med fokus på stuehus og beboelsen af dette,
for de forskellige gårde, der har været del af et ejerskifte. I fem af de seks cases har
situationen før den nye ejerform været, at ejer beboede gården. Imarksætter-casen fra
Bornholm (5) skiller sig ud ved ikke at inkludere nogen beboelse. I nogle cases har investor
ikke været interesseret i huset/bygningsmassen, og denne er derfor solgt fra – i begge tilfælde
til nuværende forpagter (case 1A og 3). I andre tilfælde har stuehus og øvrige bygningsmasse
været en del af investeringen for investor, og er en del af forpagtningen (case 2 og 4) eller en
separat forpagtning (1B) til forpagter. I forhold til om der er ’lys i lampen’ og en fast beboer,
der føler et tilhørsforhold til stedet, er billedet derfor også varieret: I to af casene, dels ved
den udenlandske investering i Ferup (1B) og dels ved DØJs investering ved Kværs (3) er der
mistet en husstand i lokalområdet ved at de opkøbte gårde nu samdrives med en eller flere
andre gårde, som forpagterne har. I Ferup planlægges der et opholdssted for unge med
psykiske vanskeligheder i det ellers tomme hovedhus for Ferupgård. I Kværs (3) er den
tidligere landevejskro købt af forpagterparret og omdannet dels til feriebolig og dels bruges det
som privat fritidssted (’en oase’). I Fanefjord casen (1A) har forpagter også købt de bygninger,
der tidligere hørte til den jord, den udenlandske investor købte. Det er endnu uafklaret om han
selv, eller evt. en medarbejder, flytter derud, når sælger fraflytter ved årets udgang. I Jystrup
(case 2) har forpagteren selv opført hus på en nabomatrikel – så man kan sige, at
ejendommen er ”generationsskiftet”. På Samsø (case 4) er bygningerne en del af
forpagtningen og bebos af forpagterne. Man kan se tiltrækningen af forpagterparret som en
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videreførelse af den tidligere ejers praksis, og en succesfuld tiltrækning af tilflyttere – det
sidste er noget, der lægges stor vægt på i de små øsamfund.
Tabel 6.4: Karakteristik af påvirkning af lokal sammenhængskraft: Stuehus og beboelse.
Ejerform

Udenlandsk kapital: Institutionel
eller finansiel investor

Dansk
pensionskasse

Dansk national
jordbrugsfond

Lokal jordbrugsfond

Lokalt imarksætterprojekt

Case

Fanefjord (1A)

Ferup (1B)

Jystrup (2)

Kværs (3)

Samsø (4)

Bornholm (5)

Tidligere
beboelse

Ejerbeboet,
maskinstation

Ejerbeboet

Ejerbeboet

Ejerbeboet (flerårig
overgangsfase)

Ejerbeboet (flerårig
overgangsfase)

Ingen beboelse
inkluderet

Stuehus

Købt af
forpagter.
Fremtidig
beboelse uvis
(ejer eller
medarbejder?)

Forpagtes af
forpagter.
Fremover
udlejning til
opholdssted

Forpagter –
søn af tidligere
ejer – har selv
bygget hus på
nabo-matriklen

Købt af forpagtere;
bruges af dem som
’oase’ og udlejes
som feriebolig

Del af forpagtningen,
bebos af forpagterne

Bygning ikke del af
projektet

Husstand

Uafklaret, nok
stabilt

Mistet

Generationsskiftet

Mistet husstand;
ungt par fra egnen
konsolideret

Tiltrukket unge
forpagtere

Tilflytning – men ikke
ved projektlokaliteten

Når man ser på om hvorvidt de nye ejerskabsformer eller investeringsrationaler på de seks
cases har medført ændringer i samarbejder (enten med lokale aktører, eller med aktører
udenfor lokalsamfundet), i engagementet i lokale foreninger eller initiativer, eller i den lokale
stedsidentitet, er billedet igen todelt. Som det fremgår af tabel 6.5 nedenfor, er det i grove
træk sådan at ved de tre store investeringer i studiet, hvor investor primært er drevet af en
økonomisk rationalitet, er der ingen eller kun mindre positive stedspåvirkninger (case 1A, 1B
og 2). I de tre mindre investeringer i studiet (3, 4 og 5) er der derimod flere positive
stedspåvirkninger. I det følgende gennemgås tabellen i disse to ”halvdele”.
Ser man først på de tre store investeringer, hvor investor som sagt primært har investeret for
at opnå et stabilt afkast af sin investering, er der meget få nye stedseffekter. Der, hvor der er
en positiv påvirkning, konkret gennem sponsering af lokalt foreningsliv, er det noget, der
udelukkende foregår på forpagterens initiativ (case 1B). Investor-repræsentanterne giver
udtryk for at investorerne ikke ser engagement i lokalområdet for deres landbrugsinvestering –
andet end gennem den gode kontakt til forpagteren – som relevant. Omkring samarbejder,
er der ikke opstået nye, hverken lokale eller ekstralokale, i de tre ’store’ cases. Lokalsamfundene bliver altså ikke, som det ellers var en arbejdshypotese, involveret i internationale
netværk, som de kan drage nytte af, gennem tilstedeværelsen af udenlandske investorer. 28
Dette havde projektet ellers en formuleret hypotese om, at der nok ville være, på baggrund af
tidligere studier af såkaldte ’translokale forbindelser’ og det potentiale for stedsudvikling, som
sådanne forbindelser kan have (Topsø Larsen et al., 2018; 2019). I en af casene (1A) oplever
lokale informanter et tab af lokale samarbejder, konkret mellem den tidligere ejers
maskinstation og mindre landbrugere i området, grundet salget af gården og lukningen af
maskinstationen. Det skal dog bemærkes, at dette funktionstab ville være sket i enhver
ejendomshandel, der ikke inkluderede en videreførelse af maskinstationen.

Det er værd at bemærke, at de eksterne investorer i studiet alle har benyttet sig af et mellemled mellem dem selv
og forpatgerne. Investor-repræsentanterne formidler kontanten og er ofte også ansvarlige for opsyn med driften og
kommunikationen udadtil. Investor-repræsentanternes rolle i stedseffekter er så vidt vides ikke undersøgt tidligere.
Empirien fra dette studie tegner et billede af at investor-repræsentanterne har stor indflydelse på den måde
investorerne forstå deres landbrugsengagement på.
28
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Tabel 6.5: Mulige stedseffekt vedrørende lokal sammenhængskraft
Ejerform

Udenlandsk kapital: Institutionel eller finansiel
investor

Dansk
pensionskasse

Dansk national jordbrugsfond

Lokal jordbrugsfond

Lokalt imarksætter-projekt

Case

Fanefjord (1A)

Ferup (1B)

Jystrup (2)

Kværs (3)

Samsø (4)

Bornholm (5)

Samarbejder –
lokale eller
eksterne

Ikke opstået nye.
Tidligere samarbejder
ophørt(maskinstation)

Ikke opstået nye.

Ingen
påvirkning

Natur-samarbejde med lokal
friskole (DØJ-opfordring).
Eksterne samarbejder gennem
DØJs bestyrelse og aktionærer.

Lokal tilknytning af
forbrugere. Ekstralokale
aktionærer.

Nye lokale samarbejder.
Eksterne samarbejder.
Ekstralokale imarksættere og
aktionærer

Lokalt
engagement i
foreninger eller
initiativer
(investor/
forpagter)

Investor: ikke
relevant.
Forpagter ikke tid.

Investor: Ikke relevant.
Forpagter sponserer
lokalt foreningsliv
(øget).
Tidligere ejeres
foreningsaktivitet
mistet

Investor: Ikke
relevant
Forpagter:
Vides ikke.

Investor: Bredt ejerskab gennem
aktietegning. Gennem sparring
og støtte til forpagtere (inkl. gn
gårdråd), får de overskud til
lokalt engagement.
Forpagtere: Lokal idrætsfriskole.

Investor: SamsØkologisk
forening og aktieselskab med
aktionærer og CASmedlemmer. Stort
engagement.
Forpagtere: Faciliterer det
lokale engagement

Gaarden: Overtaget og støtter
Imarksætteri-ide ”Grønt
kontorfællesskab”.
Imarksættere og tidligere
initiativtagere: Skabt ny forening
og aktieselskab (a la
SamsØkologisk)

Styrket lokal
identitet

Uafklaret (nyt).
Bekymring om
udenlandsk
investering og
fremtidig vækst

Oplevelse af affolkning
& svækket
engagement.

Ingen
påvirkning. APpension
investering
ubemærket
lokalt

DØJ-investering ubemærket
lokalt. Øget stedsbranding
gennem DØJ og udlejning – og
hvis gårdnavne kommer på
produkter i fremtiden.
Jobs & liv på landet.

Yduns Have bidrager til at
styrke Samsøs allerede stærke
lokale identitet.

Styrket Bornholms
fødevarebrand. Grøn
oplevelseszone (Gaarden).
Imarksætter introduceret som
nyt begreb ~ ‘økolandmand på
en ny måde’
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Investorrepræsentanterne fortæller om de tre cases (1A, 1B og 2), at investor eller de selv
(dvs. kapitalforvalterne) ikke er involverede i lokale foreninger eller initiativer. I casen fra
Ferup (1B) er forpagteren dog involveret i det lokale foreningsliv, som han sponserer anonymt.
Han udtrykker, at han, som virksomhedsindehavere i et lille lokalsamfund, altid har støttet det
lokale foreningsliv. I kraft af forpagtningen og investeringen i hans egen
virksomhedsudvidelse, der gør at hans virksomhed ”fylder mere i lokalsamfundet” og er mere
til gene for nogen, fx pga. landbrugstransport og gyllekørsel, har han valgt at øge sin
sponsorstøtte tilsvarende (Interview, forpagter, 25. februar, 2021). Muligvis er det netop det,
at vedkommende både er ejer (af egen gård) og forpagter (af Ferupgård), der gør, at han har
en ejers syn på hele bedriften og samspillet med lokalsamfundet? I Ferup er der dog samtidig
en oplevelse af at foreningslivet har mistet et aktiv grundet fraflytningen af den tidligere ejer
af Ferupgård, der var meget foreningsaktiv, særligt i idrætsforeningen (Interview, lokale
informanter, 9. marts 2021). Så med salg og fraflytning, mister foreningslivet noget, selv om
forpagteren er opmærksom på at støtte lokale initiativer. En lokal informant opsummerer:
”Hvis man skal se på sammenhængen mellem ejerstrukturen på ejendommen og
foreningslivet, lokalsamfundet, så har det i hvert fald ikke givet noget. Så har det
nærmest trukket den anden vej.” (Interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021).
Omkring lokal identitet og opfattelse af stedet, vurderes den nye ejerskabsform og
investeringsrationalerne at have en enten neutral eller negativ påvirkning i de tre ’store
cases’ (1A, 1B og 2). Hvor AP-pensions investering i en gård udenfor Jystrup (2) ikke er
noget, der er nogen særlig opmærksomhed om lokalt, har de udenlandske investeringer i de
lokale landbrug været noget, der har skabt opmærksomhed både omkring casen ved Fanefjord
(1A) og omkring casen i Ferup (1B). Begge steder bemærkes det, at der er lokale aktører der
synes, at det er ’noget mærkeligt noget’ med udenlandske, institutionelle ejere. Samtidig er
der dog - særligt i Ferup-casen, hvor der er gået flere år, siden den blev handlet - informanter
der udtrykker fuld forståelse for forpagterens valg af at bringe en eksterne investor på banen,
for at løse finansieringen af en driftsudvidelse på denne måde (Interview, lokal informant,
Ferup, 9. marts 2021). I Ferup er der en følelse af, at området affolkes. Selv om den solgte og
fraflyttede Ferupgård kun er en lille brik, kan det mærkes.
”Det gør jo trods alt, at man føler, at der bliver en lille bitte smule affolket; og de huse,
der er nogen, der bor i nu, fx Ferupgårds stuehus, det er jo ikke nødvendigvis nogen,
man kommer til at lære at kende, på samme måde, som hvis folk bor der i en længere
årrække - så bliver de jo som en mere integreret del af samfundet. Og det er måske
noget af det, man godt kan se… ” (Interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021).
I dette henseende er det er dog underordnet, om gården ejes af en lokal ejer, der bor et andet
sted, eller en udenlandsk, institutionel ejer. I Fynslund, som det lidt større lokalområde
omkring Ferup hedder, er der en tilsvarende bekymring for den tendens, der er til, at husene
på landet bliver til lejeboliger, hvor folk måske bor pga. en husleje, der er billigere end i byen,
snarere end fordi de aktivt har tilvalgt livet på landet. Det kan mærkes i engagementet i
foreningslivet og i lokalsamfundet (Interview, formand for Fynslund lokalråd, 13. marts 2021).
Ejerskiftet er så nyt ved Fanefjord (1A), at der er mange af de kommende ændringer, der ikke
er implementeret endnu - fx bor sælger stadig på gården på interview-tidspunktet (foråret
2021). De lokale informanter giver primært udtryk for en bekymring om hvordan
tilstedeværelsen af en stor udenlandsk investor vil påvirke lokalsamfund og landbrugslandskab
– særligt i fremtiden, hvis investoren har tænkt sig at fortsætte opkøbene af andre
omkringliggende gårde i samme størrelse, der også, grundet nuværende ejeres alder, vil
komme på ejendomsmarkedet indenfor en håndfuld år. Det bekymrer en lokal informant, der
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selv er (fritids)landmand, hvordan et samfund vil opleves, hvis mange hundrede hektar
samdrives og bygningerne afhændes, så de ikke længere har noget med landbrug at gøre.
”Så er det pludselig, at driften er jord og ikke andet. Så kommer services og maskiner
andre steder fra; hører ikke til her. Service er jo højt specialiseret i vore dage, så den
vil nødvendigvis komme andre steder fra... såå…” (Lokal informant, fritidslandmand og
bestyrelsesmedlem i Vestmøn Lokalforum, 11. marts, 2021).
I denne udtalelse ligger der – i vores tolkning – en implicit værdsættelse af at den
landbrugskultur, der i Danmarks landbrug har været tradition for, indeholdt meget mere end
’bare’ drift af jorden. I landbokulturen har der været stedsengagement, landskabs- og
vildtpleje, foreningsaktivitet og lokalkendskab. I vores tolkning er det dette, informanten fra
Fanefjord-casen i citatet ovenfor udtrykker bekymring for, vil forsvinde, hvis der kommer
meget eksternt ejerskab til landbrugsjorden.
Ser man derimod på den anden halvdel af casene, de små investeringer, der er foretaget
på et værdigrundlag, der går ud over økonomisk rationalitet, selv om forretningen også skal
være i orden for dem, tegner de samstemmende – om end på forskellige måder – et billede af
positive ændringer i samspillet med lokalsamfundene, der omgiver dem. At disse positive
ændringer er af en lille målestok, kan ikke overraske, investeringernes størrelser taget i
betragtning.
Alle tre investorer, og alle tre ’forpagtere’, fortæller om nye samarbejder, både med aktører i
lokalsamfundene og med aktører udenfor, der er opstået som følge af deres aktive valg og
indsats. For investorerne drejer det sig dels om at åbne døre til alternative og mere attraktive
afsætningskanaler for forpagterne (DØJ, case 3), ligesom bestyrelsen omkring SamsØkologisk
har støttet op omkring afsætningsaktiviteter (case 4), 29 hvilket Gaarden på Bornholm også har
gjort gennem at sikre aftagning af produkter fra Imarksætter-produktioner til forskellige
formidlingsarrangementer, og bestyrelsen for Bornholms Økojord også gør fremadrettet (case
5). I alle tre cases er aktionærer, både fra lokaliteten og udenfor den, involveret i
investeringen (case 3 og 4, og Bornholms Økojord som er en udløber af Imarksætterprojektet
(5)). Ser man på forpagterne, er DØJ-forpagterne (case 3) aktivt involverede i den lokale
friskoles bestyrelse; og siden forpagtningsaftalen har de udbygget samarbejdet med naturtiltag, som en følge af DØJs opfordring til natur-formidling og -forbedringsaktiviteter.
Forpagterne af Yduns Have (case 4) bruger en stor del af deres tid på aktiviteter, der
involverer lokalsamfundet, bl.a. gennem fællesskabsaktiviteter og involvering af mange
frivillige, samt kommunikation på sociale medier om gården og aktiviteterne på den.
Imarksætterprojektet blev en katalysator for nye og tættere samarbejder mellem forskellige
eksisterende aktører indenfor landbrug, fødevarer, iværksætteri og turisme/formidling på
Bornholm. Det førte til at Gaarden overtog Imarksætter-tanken efter endt projektperiode, og
viderefører det som et ”Grønt Kontorfællesskab”, og samtidig besluttede at hjemtage
forpagtning fra BRK til de jorde, der oprindeligt hørte til Melstedgaard, ca. 25 ha, og omlægge
dem til økologi. Af disse bruges ca. otte ha. til imarksættere eller det grønne kontorfællesskab.
En større del, ca. 12 ha., anvendes af Food Bornholm, en forening af lokale landmænd, der
eksperimenterer med dyrkning af lokale proteinafgrøder, her økologisk, og både til konsum og
foder. Der samarbejdes med en række virksomheder og mikro-producenter i Det Grønne
Kontorfællesskab. Omkring forretningsmodeller og fødevareiværksætteri har der været
udviklet og afholdt to særlige start-up inkubator-forløb med fokus på bl.a.
fødevareiværksætteri, med en af med-initiativtagerne bag Imarksætterprojektet som
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Bornholms Økojord, der er en direkte udløber af Imarksætterprojektet, case 5, planlægger noget lignende.
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hovedomdrejningspunkt for facilitering og udførelse, men i samarbejde med en lang række
erhvervsaktører som BusinessCenterBornholm, Bornholms Landbrug og Fødevarer, m.v. Flere
af de tidligere imarksættere eller deltagere i inkubator-forløbene har siden engageret sig, fx
som bestyrelsesmedlemmer, i ’udløberne’ af Imarksætterprojektet omkring etablering af
foreningen ØkoBornholm, der siden har etableret aktieselskabet Bornholms Økojord A/S,
meget i stil med SamsØkologisk, og med nær sparring og rådgivning herfra og fra DØJ,
Danmarks Naturfredningsforening (DN), Økologisk landsforening (ØL), m.v.
Inkubatorforløbene med fokus på forretningsmodeller og fællesskabsløsninger indenfor
bæredygtigt fødevareiværksætteri og en stedsbaseret lokalområdeudviklingstilgang, som den
blev formuleret i Imarksætter-projektet, tænkes videreudviklet i et samarbejde med bl.a.
Økologisk Landsforening.
I forbindelse med lokal identitet kan det bemærkes, at det ud fra case-materialet ikke
overraskende lader til, at de to cases, der er placeret på mindre øer, nyder godt af en generelt
tydeligere stedsidentitet grundet øernes klare afgræsning. Dette betyder at der – alt andet lige
– er mere bevidsthed om fx lokaløkonomiske kredsløb, og at det kan være med til at skabe
eller fastholde jobs, når man forbruger lokale produkter fremfor ’importerede’. I casen fra
Kværs/Kliplev (3), som geografisk er meget tæt på den dansk-tyske grænse og er et område
præget af grænsehandel, udtrykker flere lokale informanter, at det er vanskeligt at skabe et
marked for lokale kvalitetsprodukter, fordi de skal konkurrere med de meget billigere
produkter syd for grænsen. Netop lokale produkter, særligt hvis de kan knyttes til en bestemt
geografi og historie, kan være vigtige i at genetablere relationen mellem jordbruget som
erhverv og det lokale liv i landdistrikterne (se fx Noe & Thorsøe, 2018; Korsgaard et al.,2015,
Gallent et al., 2019 eller Knickel et al. 2009) og herigennem også en lokal identitet eller
stolthed. Selv om netop de lokale produkter er noget, der – i de præsenterede cases – primært
arbejdes med på Bornholm og på Samsø, er det noget, der nævnes af informanter i flere
feltarbejder, som noget, man ønsker for sit lokalområde: At der er lokal forarbejdning af
fødevarer, fordi det både skaber jobs, aktivitet i landdistrikterne og knytter en positiv
fortælling til stedet, der styrker sted-identiteten (se fx case notater fra Kværs/Kliplev, fra
Fanefjord, og fra Jystrup (her dog ikke i forbindelse med ’AP-gården’, men med en lokal
socialøkonomisk virksomhed)).

6.4 Bosætningsattraktivitet
Forskningsprojektet tager afsæt i at landbrug og lokalsamfund på landet har en form for
’samvirkende stofskifte’, således at det i en eller anden grad må antages, at dét, der foregår i
landbrugerne, påvirker de omkringgivende lokalsamfund. I sin rapport til regeringen
fremhævede Udvalget for Levedygtige Landsbyer (2018), ud over lokale økonomiske
aktiviteters betydning for landsbyers trivsel, også vigtigheden af attraktivitet og adgang til
natur og landskab, af iværksætteri, turisme og oplevelsesøkonomi, samt af social og kulturel
sammenhængskraft og lokal identitet i lokalsamfundene – alle temaer med berøringsflader til
de værdikæder og identiteter, der også udgår fra og påvirkes af det lokale fødevareerhverv.
I dette afsnit ses på hvorvidt de seks casestudiers empiri, kan gøre os klogere omkring
hvorvidt forskellige ejerskabsformer og investeringsrationaler påvirker
bosætningsattraktiviteten på de pågældende steder (6.4.1), tilflytning (6.4.2) og/eller skabelse
eller tiltrækning af kompetencer og inspiration (6.4.3). Nedenfor, i tabel 6.6, præsenteres en
sammenfatning af de effekter på bosætningsattraktivitet, som feltarbejdet i de seks caselokaliteter indikerer at de nye ejerformer og investeringsrationaler har, hvis nogen.

85

Tabel 6.6 Stedseffekter: Bosætningsattraktivitet
Ejerform

Udenlandsk kapital: Institutionel eller
finansiel investor

Dansk
pensionskasse

Dansk national
jordbrugsfond

Lokal
jordbrugsfond

Lokalt
imarksætterprojekt

Case

Fanefjord (1A)

Ferup (1B)

Jystrup (2)

Kværs (3)

Samsø (4)

Bornholm (5)

Attraktivit
et af
stedet –
bo eller
besøg

Neutral/negativ.
Attraktivt sted;
påvirkes ikke af
ny ejerform. Dog
bekymring på
den lange bane.

Negativ
signalværdi, når
landsbyens
største gård står
tom.
Lavstatus,
udkant…

Neutral.
Attraktivt sted;
ny ejerform
ikke alment
kendt; påvirker
ikke

Neutral/positiv.
Ejendomsmægl:
Bedriftsstørrelser
og ejerformer
påvirker ikke. Det
gør aktivt
foreningsliv.

Positiv.
Attraktivt at
besøge; viser det
gode liv på
Samsø kan lade
sig gøre

Positiv.
Styrket steds- og
fødevarebrand;
styrket
iværksætterindsats.
Fødevareopl.

Tilflytning

Uafklaret:
Sælger fraflyt;
Køber eller
medarbejder
flytter muligvis
ind

Negativ: Sælger
fraflyt.
Midlertidige
lejere.
Fremadrettet:
opholdssted

Neutral
/konsolideret

Negativ/Neutral:
Sælger fraflyttet;
Ferielejlighed til
udlejning.
Konsolideret
egen bosætning

Positiv: To hold
forpagtere
tiltrukket, fortsat
bosat på øen

Positiv – mindst
én små-skala
producent
(familie) tilflyttet;
en tilbageflyttet.

Nye
kompeten
cer og
inspiration

Relation
forpagter /
lokalsamfund
endnu ikke
udviklet.
Tab af eksist.
kompetencer

Ikke afdækket i
undersøgelsen.
Bidrag fra
kommende
opholdssted uvist

Ikke afdækket.

Tilført via DØJs
engagement i
rådgivning og
inspiration af
forpagtere og
kommende
gårdråd.

Tilført via
jordbrugsfondens
best.medl. –
nogle lokale,
andre translokale

Eksist.
kompetencer
koblet sammen
på nye måder.
Rådgivning
udefra (fx Kalø,
Samsø og DØJ)

6.4.1 Attraktivitet af stedet – bo eller besøg
Betyder ændringer i ejerformer eller investeringsrationale noget for, hvor attraktiv
nærliggende landsbyer er at bo i eller besøge? Det kan det gøre, viser vores feltarbejde. I den
lokale jordbrugsfonds’ investering på Samsø (case 4) og i det lokale Imarksætterprojekt på
Bornholm (case 5) tyder interviewene på en positiv påvirkning af stedets attraktivitet, både
som et sted at bo og som et sted at besøge. På Samsø skyldes dette at jordbrugsfondens gård,
Yduns Have, er med til vise, med sit eksempel, at det er muligt at skabe en levevej indenfor
bæredygtig fødevareproduktion på øen. Corona-pandemien har nødvendig- og muliggjort
hjemmearbejde i hidtil ukendt omfang, og dette er også med til at ændre på forudsætningerne
for fx et liv med pendling, noget, der også kan gøre såvel sommerhuskøb som huskøb et sted
som Samsø (og andre steder i landområderne) mere attraktivt (Interview, ejendomsmægler
på Samsø, 3. december 2020; se også S. Bech, 2021). Noget lignende gør sig gældende i den
Bornholmske case, der har fokuseret på at skabe gode rammevilkår for grønne
fødevareiværksættere – kaldet Imarksættere -, ligesom der har været meget omtale af
fødevareiværksættere, der har etableret bolig og virksomhed på øen og ofte er levende
eksempler på ’det gode liv’, på en alternativ måde. Begge steder er der store
oplevelsesøkonomiske elementer forbundet til små-skala-landbrugsproduktionen, hvilket er
med til at gøre stederne yderligere attraktive for besøg. Det oplevelsesøkonomiske element er
særlig veludbygget hos Bornholms Madkulturhus Gaarden, der har etableret en såkaldt ”Grøn
Oplevelseszone”, hvor imarksætter-markerne indgår, ligesom formidling indgår som en
integreret del af det at være imarksætter ved Gaarden. På begge øer er de nye
organisationsformer omkring småskala landbrugsproduktion med til at styrke de i forvejen
stærke fødevarebrands.
DØJs case i Kværs (3) placerer sig et sted mellem at have en positiv og en neutral påvirkning
af stedets attraktivitet. Forpagtningsaftalen er meget ny, reelt kun få uger gammel, da
interviewet foregår, i midten af januar 2021. Dette er nok medvirkende årsag til at de lokale
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eller kommunale og regionale informanter ikke kender til den nye ejerform, selv om mange
kender lokaliteten og eventuelt også de involverede personer. En lokal ejendomsmægler
vurderer, at bosætningsattraktiviteten i området, der er et ”almindeligt landbrugsland”, ikke
påvirkes af hverken ejerformer eller bedriftsstørrelser. Det er herlighedsværdi, der sælger
huse, plus et aktivt foreningsliv i nærliggende landsbyer (Interview, ejendomsmægler,
Aabenraa, 19. januar, 2021). Ikke desto mindre vurderer landsbylaug-formanden for området,
at et initiativ som ferieboligudlejning på den tidligere, for længst nedlagte landevejskro, er et
aktiv for området, da det er med til at markedsføre det, ligesom han understreger vigtigheden
af, at der fortsat er jobs og liv på landet – også i dagtimerne – som forpagterne netop bidrager
til, fx gennem mindre landbrug, håndværk, fødevareforarbejdning eller lign. (Interview, KTSlandbylaugformand, 19. januar 2021). Forpagterne selv er optaget af trivsel på landet, og selv
om de ikke har tænkt på det, forud for interviewet, lyder det som om interviewspørgsmålene
omkring adgang til naturen på den forpagtede ejendom, inspirerer dem til at tænke i de baner
(Interview, 17. januar 2021). På samme måde er investorrepræsentanten, direktøren for DØJ,
meget engageret i spørgsmålet om hvordan DØJ, gennem sine opkøb og forpagtningsaftaler og
understøtning af forpagterne, kan bidrage til trivsel på landet (Interview, 20. januar 2021).
Hvordan det kommer til at udspille sig i Kværs/Kliplev, må tiden vise.
Både i Jystrup, hvor en dansk pensionskasse har investeret i et landbrug (case 2) og ved
Fanefjord, hvor det er en udenlandsk institutionel investor, der har købt jord (case 1A), tyder
feltarbejdet på, at den nye ejerskabsform ikke påvirker stedets attraktivitet - hverken i positiv
eller negativ forstand, i hvert fald ikke på den korte bane. Dette forklares begge steder med,
at det er et attraktivt sted at bosætte sig, og at et enkelt landbrugs ændrede ejerform eller
investeringsrationale ikke påvirker resten i nævneværdig grad. Ved Fanefjord-casen (case 1A)
udtrykker de lokale informanter dog alligevel en bekymring om, hvordan lokalsamfundet vil
være at bo i, på den lange bane, hvis flere gårde bliver opkøbt af udenlandske eller eksterne
investorer – der er nemlig også aktuelle opkøb fra en investor fra Jylland (personlig
kommunikation, lokal informant, Vestmøn, 3. marts, 2021). Vil landbokulturen gå tabt, og vil
landbrugslandskabet blive fattigere? Det sidste siges ikke direkte, men læses mellem linjerne
(Se Case notat fra Fanefjord).30
For casen i Ferup (1B), hvor en anden udenlandsk institutionel investor har investeret i jord og
bygninger, vurderer de lokale informanter, at ejerskiftet, der også har betydet at landsbyens
største gård nu er samdrevet med forpagterens øvrige jorde, og har stået midlertidigt tom,
påvirker stedets attraktivitet negativt. Dét, der – umiddelbart - gør en forskel for
lokalsamfundet, er hvorvidt en gård som Ferupgård bebos af en ’fast’ person, én, der tænker
sig selv som en del af stedet og lokalsamfundet, også på lang sigt, og derfor engagerer sig,
eller om gården bliver sekundær for brugeren af den. I dette henseende ville det altså -ifølge
de lokale informanter – ikke gøre nogen forskel, på den korte bane, om Ferupgård var blevet
købt af den landmand, der nu forpagter, eller af den udenlandske kapitalfond. Ferupgård ville i
begge tilfælde være blevet ”gård nummer to” for den aktuelle bruger, og derfor per definition
ikke længere det sted, som ejerens aktiviteter og engagement udgår fra (Interview, lokale
informanter, Ferup, 9. marts, 2021). En af de lokale informanter fra Ferup udtrykker sin
værdsættelse af ’de små samfund’ og deres store mangfoldighed af typer af mennesker. Men
det er en usynlig kvalitet, forklarer hun, og billedet ud-ad-til bliver lidt fattigere, når gårdenes
aktiviteter reduceres (Interview, Ferup, 9. marts, 2021). Dette kobles med følelse af at
lokalområdet bliver socialt fattigere, fordi folk ikke længere kender hinanden; bl.a. fordi der er
mange nye tilflyttere, der ikke engagerer sig i foreningslivet og ikke har en tilknytning til
Samme bekymring udtrykker informanterne ved Jystryp – dog omkring investorer, der tiltrækkes af de
landskabelige herlighedsværdier. Dette peger således på en parallel probelmstilling omkring finansliggørelsen af
naturværdier (se også Fairhead, Leach & Scoones, 2012).
30
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egnen (Interview, Ferup, 9. marts, 2021). Det forstærker en følelse af at området er mere
”udkant” og giver en trist følelse af forfald. Ferup ligger ca. 8 km fra Kolding centrum; det
tager 15 minutter at køre derind. Alligevel siger en af de lokale informanter om det at bo i et
lille samfund, som Ferup:
”Jeg tager nogle gange mig selv i at tænke at det bliver mere udkant, end jeg egentlig
helt vil være ved. Jeg synes jo ikke jeg bor i Udkantsdanmark, men jeg kan godt se, at
nogle gange så skræmmer det måske dem, der kommer udefra… Det kan også have en
betydning i hverdagen, hvordan folk ser på os udefra. […] Vi ser jo os selv som værende
helt almindelige mennesker, med helt almindelige jobs. Vi bor jo her, fordi det er en
naturperle; langt ude på landet, i naturen, som vi værner om. Det er det, vi har valgt.
Man har valgt at være lidt væk fra naboer, have natur omkring sig. Men jeg kan lytte mig
frem til, hvordan folk taler om denne type af samfund, når man kommer lidt omkring.
Her er Ferup jo lige så meget den type af samfund, som på Fyn, på Lolland, … alle
steder, der hvor man er langt væk fra alfarvej. Det giver en tristhed, en ærgerlighed over
at man kan fornemme, at der er ting, der forfalder lidt.” (Interview, lokal informant,
Ferup, 9. marts, 2021)
Det er klart, som de lokale informanter også understreger, at dette jo ikke alene skyldes
ejerskiftet af en enkelt gård, heller ikke selv om det var landsbyens største. Det er en del af
den generelle strukturudvikling i samfundet, med større ulighed mellem by og land, med
centralisering, med større enheder, og med den reduktion af ejer-beboede gårde, som
samdriften betyder – uanset ejerformen i øvrigt.

6.4.2 Tilflytning
Har ændrede ejerskabsformer og investeringsrationaler nogen påvirkning på tilflytningen til et
område? Med andre ord, er der sket en tilflytning, siden nye ejerformer eller
investeringsrationaler er kommet til, fx pga. en investering, et værdigrundlag eller på grund af
afledte effekter og netværk?
Ser man på tabel 6.6 (ovenfor) er billedet igen blandet. Starter vi i den positive ende af
billedet, så kan der konstateres en (lille) positiv effekt på tilflytning i to af de små,
værdibaserede investeringer, nemlig Samsø (4) og Bornholm (5), som også begge adresserer
tilflytning i deres formål. På Samsø drejer det sig konkret om de to hold forpagtere, der er
flyttet til øen pga. SamsØkologisk, jordbrugsfonden. Såvel jordbrugsfondens, som
forpagternes, og de opbakkende medlemmers virke, er yderligere med til at vise, at det kan
lade sig gøre at bo og leve på Samsø. De positive vurderinger i interviewene kan ikke helt
adskilles fra effekten af et corona-år, der har fået den indenlandske turisme til at boome og
forlænget efterårssæsonen 2020. På Bornholm er tilflytterne dels personer, for hvem
eksistensen af Imarksætterprojektet, med dets fokus på bæredygtige fødevaresystemer,
småskalaproduktion og fællesskabsløsninger, har været medvirkende til at de har lokaliseret
sig på Bornholm, med familie og små-skala-fødevare-virksomhed (Interviews, indehaver af Rø
Jordbrug, 22. april 2021; medinitiativtager til Imarksætterprojekt, 24. september 2020; daglig
leder af Gaarden, 1. marts, 2021). Imarksætterprojektet har sammen med Bornholms
Fødevarestrategi (2017) 31 yderligere styrket Bornholms fødevarebrand og fokus fra en række
erhvervsfremme- og udviklingsaktører på at skabe de bedst mulige rammer for
fødevareiværksættere på øen, noget der sammen med det stærke fødevarebrand er med til at
tiltrække mange fødevareiværksættere til Bornholm (Interview, daglig leder af Gaarden, 1.
marts, 2021). Yderligere, hvis der ses på en direkte udløber af Imarksætterprojektet, om end
med flere kræfter bag, nemlig etableringen af Bornholms Økojord A/S, så forventes dette også
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at tiltrække mindst én forpagterfamilie yderligere til den nyligt erhvervede gård (Interview,
tidligere imarksætter og kommende forpagter, 29. april 2021).
Andre steder er tilflytnings-effekten af de nye ejerformer og investeringsrationaler mere
neutral. Det vurderes at være tilfældet i Jystrup (case 2), om end det også kunne ses som
positivt, at AP-pensions opkøb af gården og forpagtning ud til samme familie på sin vis kan ses
som et velgennemført generationsskifte, da gården kan tilbagekøbes qua en frikøbsklausul i
aftalen. I DØJs investering i Kværs/Kliplev (case 3), kan tilflytningseffekten også ses som
værende neutral eller endda negativ, da der er mistet en husstand gennem fraflytning af den
tidligere ejer, men på den positive side har en ung landmandsfamilie fået konsolideret deres
egen indkomst og bosætning i området. I Fanefjord casen er situationen omkring tilflytning
endnu uafklaret: Aktuelt bor sælger stadig på gården. Den unge landmand, der nu forpagter
jorden fra den udenlandske investor, har endnu ikke besluttet, om han selv vil flytte ind på
gården, eller om den eventuelt bliver brug til udlejning til medarbejdere i hans eller
forældrenes landbrugsvirksomheder. Hvis han selv flytter ind, vil det bidrage med en yngre
husstand til lokalsamfundet. Hvis det bliver en medarbejder, der flytter ind, forventes dette at
påvirke lokalsamfundet med en midlertidighed, der gør, at folk – hverken de fastboende eller
den tilkomne - engagerer sig i at udvikle relationer. En lokal informant forklarer omkring
midlertidige landbrugsmedarbejdere:
”De når jo aldrig – det jeg har erfaret - at blande sig så meget i lokalsamfundet. De er
her for at arbejde og tjene penge, mens de er her, og bor der, i forskellige huse, hvor de
får mulighed for det. Hvis det var forpagteren selv, der flyttede ind, så ville det ændre
situationen en lille smule, fordi det så ville være ’faste’ beboere, som kunne involvere sig
i lokalsamfundet” (Interview, lokal informant, Fanefjord, 11. marts, 2021)
Den midlertidighed, der præger landbrugsmedarbejderes ansættelser og bosætning, og
hvordan det derfor kan være vanskeligt at sikre integration og engagement i fx foreningsliv, er
noget, der går igen i interviews i flere af casene, med eller uden direkte relation til de konkrete
cases (case 1A og 3, henholdsvis), og som skaber bekymring for trivsel i lokalsamfundet.
Midlertidigheden og de forhindringer, den skaber for udviklingen af relationer og af et levende
lokalsamfund og foreningsliv, berøres også i den anden udenlandske landbrugsinvestering
(case 1B), her i forbindelse med at landsbyens største gård har stået tom, været udlejet til
midlertidige lejere, og fremadrettet skal udlejes til etablering af opholdssted for unge med
psykiske vanskelighed. Selv om der fremover måske kommer til at være flere mennesker, der
får deres daglige gang i Ferup, opleves udviklingen af de lokale informanter – både fra Ferup
og fra Fynslund området mere generelt – som at der tabes faste, engagerede indbyggere, der
har tilvalgt livet på landet, og gensidigt opbygger relationer og deltager og bidrager i
foreningslivet (Interviews, Ferup, 9. marts 2021 og formanden for Fynslund Lokalråd, 13.
marts, 2021).
Set med lokalsamfunds-trivsels-briller er netop midlertidigheden blandt nye beboere noget,
der påvirker følelsen af sammenhæng og tilknytning negativt. Det er bl.a. relateret til et
mindre engagement i foreningslivet. Det er derfor relevant at bemærke at fra denne sociale
trivsels-vinkel, er et job ikke bare et job. Der er forskel på, om det er en person (eller et par)
er bor, hvor de ønsker at bo, og har det erhverv, de altid har drømt om, som forpagterne i
DØJ-casen i Kværs fx udtrykker, eller om der er tale om en person (eller et par) der er flyttet
til lokalområdet fra udlandet på grund af jobmuligheder, og planlægger at beholde jobbet i
nogle år, og så flytte tilbage. Denne midlertidighed påvirker bl.a. engagement i at skabe lokale
sociale relationer eller at integrere sig i lokale foreninger negativt, beskriver flere informanter
(Interviews, lokal informant, Fanefjord, 11. marts, 2021; lokal informant & formand i Fynslund
lokalråd, 13. marts, 2021; lokale informanter, Ferup, 9. marts, 2021; lokal informant og KTS
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landsbylaugformand, 19. marts, 2021; LAG-koordinator Sydsjælland, 12. marts, 2021). Flere
informanter nævner også en forskel i lokalt engagement mellem ejere (af huse og
virksomheder) og lejere (af huse).

6.4.3 Kompetencer og inspiration
Netop da mange af de nye ejerformer i landbruget involverer ”eksterne” aktører og midler, var
det nærliggende at undersøge, om der – de steder, hvor der var nye ejerskabsformer eller
investeringsrationaler i landbruget – også var tilført nye kompetencer eller inspiration, enten
udefra, eller gennem at eksisterende kompetencer bliver knyttet sammen på nye måder? I
andre sammenhænge ses nemlig, at udefrakommende personer, der er engageret i et lokalt
initiativ, en aktivitet eller et sted, kan være med til at inspirere og bygge netværk, fx knyttet
sammen af fælles interesser, på tværs af geografi (Topsø Larsen et al., 2019).
Her viser feltarbejdet – i hvert fald dét, det var muligt for os at lave på den tid, vi havde til
rådighed – ikke, at der er tilført nogle nye kompetencer eller inspiration til lokalsamfundene i
de tre ’store’ investeringscases, hvor hhv. udenlandske institutionelle aktører (case 1A og 1B)
eller en dansk pensionskasse (case 2) har købt jord til bortforpagtning. Forpagtningen i
Fanefjord (1A) er meget ny, og den unge forpagter har ikke haft meget tid til at udvikle
relationer til lokalsamfundet – så det kan jo være, at der er noget, der ændrer sig med tiden,
særligt hvis han beslutter at flytte ind på gården. I samme case associeres ændringen i
ejerskab dog med et tab af lokale kompetencer, fordi det også har betydet lukningen af den
lokale maskinstation. I Ferup (1B) kommer der i den nærmeste fremtid, efter interviewene, til
at blive etableret et opholdssted for unge på Ferupgård. Om det bidrager med kompetencer og
inspiration til lokalområdet, må tiden også vise.
For de tre ”små” og værdibaserede cases er billedet markant anderledes. Alle tre steder
omtales der en tilførsel af kompetencer og inspiration udefra eller en ny kombination af
eksisterende kompetencer. For DØJs investering i Kværs (case 3) er det alt-overskyggede
DØJs meget aktive og engagerede direktør, og det aktive netværk og den aktive bestyrelse,
han kan trække på, der bidrager med rådgivning, inspiration og kontakter. Der er en
forventning, både hos forpagter og hos DØJ, om at gårdrådet, når det først er etableret,
yderligere vil styrke inspirationen og bringe kompetencer til veje for forpagterne, der også går
udenfor landbrugsfaglighed. På Samsø (case 4), er den lokale jordbrugsfonds bestyrelse
sammensat, så den trækker på højt kvalificerede personer, der er engagerede i formålet –
uanset om de bor på Samsø, eller bare har en stor tilknytning til øen. Det sidste kan være som
fraflyttede eller som ’fritidssamsinge’; med andre ord det, Topsøe Larsen et al. (2018, 2019)
kalder tilvalgsbeboere eller translokale ressourcer. Yderligere har forpagterne, der begge er
uddannede landmænd fra Kalø Landbrugsskole, foruden at den ene har en bachelorgrad i
statskundskab, bibragt øen og investeringen mange faglige og sociale kvalifikationer. I
Imarksætterprojektet på Bornholm (case 5), og i udløberne herfra, er eksisterende
kompetencer blevet koblet sammen på nye måde. Det skyldes måske ikke alene
imarksætterprojektet, men dette har bidraget til udviklingen, der har ført til fx yderligere
udvikling af en såkaldt ”Grøn Oplevelseszone” på Bornholms Madkulturhus Gaarden, som
inddrager imarksættermarkerne, ligesom imarksætterne inddrages i formidlingsarrangementer. Dette tætte samarbejde mellem Gaarden og de grønne fødevareiværksættere
er udviklet efter Imarksætterprojektet, og imarksætterne nyder godt af de landbrugsfaglige
kompetencer fra såvel forvalteren (der har landbrugsfaglig og økologisk baggrund) og
naturformidleren. Efter imarksætterprojektet udviklede Bornholms BusinessCenter og
virksomheden CoCreative (hvor ejeren var medinitiativtager til Imarksætterprojektet) et startup eller inkubatorforløb specialdesignet til bl.a. fødevareiværksættere (se www.588.dk), hvor
også Bornholms Landbrug og Fødevarer (BLF) var involveret. BLF har drevet et stort fødevareklyngeprojekt og efterfølgende har BLF etableret en egentlig fødevarerådgivning. En direkte
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udløber af Imarksætterprojektet er, som tidligere nævnt, etableringen af foreningen
ØkoBornholm og herefter aktieselskabet Bornholms Økojord A/S. I forbindelse med
etableringen og driften af begge disse initiativer er der også samlet en lang række lokale
kompetencer, ligesom der trækkes på kompetencer og inspiration udenfor øen, fx gennem
’vennerne’ i SamsØkologisk og DØJ, og gennem DN og ØL.

6.5 Natur og adgang
Endnu et spørgsmål, vi stillede i forskningsprojektet, var, om ændringer i ejerskabsformer eller
investeringsrationaler påvirker natur og miljø på den pågældende ejendom? Påvirker det tiltag
for biodiversitet? Har det skabt ændringer i disse eller tilgængeligheden til natur og landskab
og oplevelser i naturen? Det kan potentielt være med til at styrke attraktiviteten i lokalområdet
hvis der etableres adgang til natur- eller landbrugsområder i det åbne land. Vi fandt det
relevant at stille disse spørgsmål, fordi Udvalget for Levedygtige Landsbyer bl.a. fremhæver
dette også som et vigtigt led i at tiltrække eller fastholde beboere og gøre et landdistrikt
attraktivt – og fordi netop miljø- og naturhensyn er nogle af de emner, der præger den
aktuelle debat om landbrug og behovet for regulering af dette, til større samfundsmæssig
nytte eller reduktion af klimabelastende praksisser. Det skal dog bemærkes, at vi udelukkende
baserer afsnittet på interviews (suppleret med skriftligt materiale, hvor dette har været
tilgængeligt og relevant), og altså ikke på fx biodiversitetsmålinger,32 eller kortanalyser af stier
og markveje (Caspersen & Andersen, 2017), osv. Tabel 6.7 præsenterer et sammendrag af
resultaterne omkring natur, miljø og adgang til naturen fra de seks casestudier i kondenseret
form.
Med hensyn til natur og miljø generelt, ses der – som også præsenteret i
investeringstypologien – en høj grad af kontinuitet i arealanvendelse og produktionssystem i
casene. Det er faktisk kun imarksætter-casen fra Bornholm (5), hvor der har været et markant
skift, fra konventionel dyrket mark, til økologisk drevet små-skala-landbrug. I de øvrige fem
cases er karakteriseret ved at konventionel storskala planteavl er fortsat, der hvor det var i
forvejen (1A, 1B, 2), og økologisk planteavl – i en meget mindre skala – er fortsat, der hvor
det var forud for ejerskiftet (3 og 4) (dog med den ændring i case 3, at der nu er et større
areal i omdrift med varierede afgrøder, primært til mad til mennesker), ligesom
grønsagsproduktion er fortsat der, hvor den allerede var etableret, dog suppleret med
hønsehold til æggeproduktion (4).
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Tabel 6.7: Stedseffekter af ændrede ejerforhold: Natur og adgang
Ejerform

Udenlandsk kapital: Institutionel eller finansiel investor

Dansk
pensionskasse

Dansk national
jordbrugsfond

Lokal jordbrugsfond

Lokalt imarksætterprojekt

Case

Fanefjord (1A)

Ferup (1B)

Jystrup (2)

Kværs (3)

Samsø (4)

Bornholm (5)

Natur

Planteavl i stordrift, uændret.
Naturplejede arealer oprethold
– med anden besætning.
Investor kræver reetablering af
evt. ulovligt sløjfede diger og
læhegn ifm. handel. Årligt
tilsyn – om der er styr på
driften, om der er problemer
med dræn – og påtaler det.
Tillader ikke recirkuleret
gødning.

Planteavl i stordrift,
uændret. Forpagter
driver alle jorde som
var de hans egne.
Investor har ingen
særlige miljø-kriterier.

Planteavl i
stordrift, uændret.
Malkekvæg,
uændret.
RISE
bæredygtighedsgennemgang fra
2020, bekostet af
investor

Alle biotoper
bibeholdt, fortsat
økologisk. Ændring
fra mest sletgræs, til
mere areal i omdrift.
Natur- og
miljøindsatser måles,
bekostet af investor

Fortsat et lille, varieret
landbrug i økologisk
drift.

Fra konventionel mark til
økologisk Imarksættermark og ”grøn
oplevelseszone”.

Adgang

Fortsat adgang til engarealer

Ingen stier. Forpagter
forventer imødekommenhed, men er en
ejer-beslutning

Ingen info.

Ingen stier.
Forpagter
interesseret i at
etablere.

Gode adgangsforhold –
’medejere’ og frivillig,
kunder og gæster.

Gode adgangsforhold.
Stier, ophold,
oplevelseszone.

Biodiversit
et og vand

’Ja’ til reetablering af
vandhuller (Vordingborg
Kommune/DN)
Lokal: Større bedrifter er
mindre varierede end de små.

’Kun småtteri’:
Blomsterstriber og
vildt-agre

Vides ikke

Initiativer for truede
arter; initiativer for
biodiversitet.

Fonden og forpagterne
arbejder for mere
biodiversitet gennem
forskellige små tiltag

Biodiversitet stor
motivations-faktor for
(nogle) imarksættere.
Gaarden arbejder med
opskalering af gamle
sorter.

92

I forhold til at ”måle på flere bundlinjer”, for nu at bruge DØJ-direktørens ord fra case 3, så er
det noget, der er i gang, eller i overvejelse, for flere af investorerne. Kapitalforvalterne for den
udenlandske institutionelle investor ved Fanefjord (1A) er i gang med at overveje, hvilke ting,
der kunne måles og rapporteres på i en fremtidig ESG-rapport (Environmental, Social and
Governance), i første omgang udelukkende til internt brug. Begge kapitalforvalteren for de
udenlandske institutionelle investorer i casene måler på forskellige jordkvalitets-tal (1A og 1B).
Kapitalforvalter for den danske pensionskasse har (fra 2020) fået udarbejdet en såkaldt RISE
gennemgang for at vurdere bæredygtigheden og mulige bæredygtighedstiltag for samtlige
ejede ejendomme (inklusive case 2). DØJ får udarbejdet målinger vedr. natur- og miljø på
dens ejendomme (inklusive case 3) for at kunne tilrettelægge indsatser og vise aktionærerne
hvilke ”bundlinjer”, de er med til at forbedre, eftersom investeringerne ikke er foretaget
primært med økonomisk afkast for øje – om end med sund økonomi som forudsætning. For de
lokale tiltag (case 4 og 5) er en lignende måling og rapportering ikke beskrevet. Om den findes
eller er planlagt, vides ikke. Hvis ikke, kan det have med den lille størrelse af hver investering
at gøre – og det forholdsvist store administrative maskineri, det ofte er at gennemføre den
slags ESG- eller bæredygtighedsmålinger.
Natur-, miljø- og biodiversitetsindsatser er – i et eller andet omfang - skrevet ind i
formålsparagrafferne for de værdibaserede initiativer (3, 4 og 5). Kapitalforvalterne for de
udenlandske investorer (1A og 1B) beskriver sig selv som værende ”åbne overfor” lokale miljøog naturinitiativer, hvis forpagterne, der har lokalkendskabet, anbefaler det (Interviews,
kapitalforvaltere, 23 & 25. februar, 2021). Begge betoner dog, at det også økonomisk skal give
mening, hvilket nok vil sige at det skal placeres udenfor den primære dyrkningsflade. De
understreger også begge en stor opmærksomhed på at alt foregår lovligt. Den interviewede
IWC landbrugsdirektør (case 1A) understreger endvidere, at i forbindelse med handler, ser de
på, som en del af deres screening af ejendommen, om der er blevet sløjfet diger eller hegn
uden tilladelse. I så fald betinger de sig, at landskabselementerne reetableres, eller at der
afsættes midler til, at IWC kan bekoste deres reetablering (Interview, 23. februar, 2021).
Kapitalforvalter-repræsentanten for TED (case 1B) siger, i forbindelse med en betoning af
overholdelsen af alle gældende love og vigtigheden af rentabilitet, at investor ikke har nogen
særlige miljø-kriterier (Interview, 25. februar, 2021).
I forhold til adgang til landbrugslandskabet er der aktuelt offentlig adgang til natur og
naturoplevelser i forbindelse med investeringen i Fanefjord (1A), hvor en allerede etableret
offentlig adgang til et engområde med naturpleje (græsning) er bibehold; Yduns Have (4),
hvor medlemmer, frivillige, aktionærer og kunder ofte kommer og opholder sig; og Bornholm
(4), hvor en ”Grøn Oplevelseszone” er blevet væsentligt udbygget til at inkludere imarksættermarkerne, stier, opholdsarealer og bålplads, m.v. En mulig fremtidig stisløjfe blev berørt i
interviewet med forpagterne i Kværs (3), som ikke tidligere havde tænkt på muligheden, men
lød positive overfor det. Ingen af kapitalforvalterne for de udenlandske investorer (1A og 1B)
har oplevet – på nogen af deres investeringer i Danmark – at et lokalforum, et menighedsråd
eller lign. har henvendt sig med et ønske om at etablere en trampesti eller anden form for
adgang til naturoplevelser på områder, der involverede investorernes ejendomme. De
udtrykker, at de vil være åbne overfor at vurdere sådanne forslag, men kun hvis forpagter
også anbefaler det (Interviews, ejerrepræsentanter, 23. og 25. februar, 2021). Ingen af de to
forpagtere (1A og 1B) forventer, at forvaltningen omkring den slags miljø- eller naturinitiativer vil være anderledes med en udenlandsk ejer. Som forpagteren ved Ferup forklarer
om den udenlandske institutionelle investor (1B):
”Jeg tror ikke, det hindrer noget. […] Det ville ikke være nogen hindring, at jorden er ejet
af dem. Jeg tænker, at det ville være med til at værdisætte deres ejendom. Det skal jo
ikke fremmedgøre området, at de ejer det; det tror jeg ikke, de har noget ønske om. Jeg
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tror, at det er de ret bevidste om: At de skal ”falde på plads” som alle andre ejere af
sådan en ejendom. Det tror jeg, at de bare ville se positivt til, hvis nogen kom og gerne
ville etablere en sti, og det gav mening, og lå naturligt, fx et spor i landskabet, … så tror
jeg, at de ville sige ja, hvis jeg anbefalede det. Så ville de sige: ’Det skal du bare gøre’.”
(Interview, forpagter, 25. februar, 2021).
I forhold til indsatser for biodiversitet og drikkevand, så er det som nævnt skrevet ind i
formålene for de tre små, værdibaserede indsatser (3, 4 og 5). I alle tre tilfælde er der
forskellige, mindre initiativer i gang omkring biodiversitet, som fx en indsat for truede
dyrearter, der er observeret i området (case 3), afgrødediversitet og ’vilde’ områder (case 4)
og dyrkningsmetoder, der fremmer biodiversitet som fx permakultur, eller opformering af
gamle og næste forsvundne sorter (case 5). Biodiversitet er ikke noget, der har en selvstændig
prioritet for de udenlandske investorer, ifølge kapitalforvalterne (1A og 1B). Indsatser for
biodiversitet nævnes ikke i case 1A og 2. I casen ved Ferup (1B) nævner forpagteren, at det er
noget, han er opmærksom på, men at indsatsen kun er ”småtteri” (interview, forpagter, 25.
februar, 2021) som blomsterstriber og vildtagre og tilplantning på ureelle jordlodder. Da denne
landmand driver ca. 450 ha jord, kan ”småtteri” dog alligevel hurtigt blive til en del, især
sammenlignet med de meget mindre arealer, der er tale om i de tre værdi-baserede
investeringer. Det er indenfor projektet ikke muligt at samveje de forskellige indsatsers
arealmæssige udbredelse eller biodiversitetsmæssige betydning, for eksempel.
I forbindelse med casen ved Fanefjord, der er et område, der historisk har været
karakteriseret ved et landskab sammensat af meget små mark-lodder bl.a. pga. jordens høje
bonitet, udtrykker en af de lokale informanter bekymring over et tab af variation i landskabet
og biodiversitet, når gårde samdrives og marker eventuelt slås sammen til større flader
(Interview, lokal informant, 11. marts, 2021).

6.6 Sammenfatning: Overordnede stedseffekter i de seks cases
I opsummeringen af resultaterne blev det tydeligt, at materialet falder ret markant i to dele,
både hvad angår investeringsrationale og ejer-fokus, og hvad angår de kortlagte stedseffekter
– om end med mange vigtige detaljer, som vi henviser til de fulde case-notater for.
For alle seks investeringer i studiet er en sund økonomi og en rentabel ’forretning’ helt
essentielt. Ellers vil de ikke overleve som investorer. Dog ses to typer rationaler, én, hvor den
økonomiske bundlinje er den altoverskyggende og motiverende, og en anden, hvor den sunde
økonomi er en vigtig parameter på trivsel i forretning og hos forpagter, men hvor der er mere
ideelle faktorer der er de grundlæggende motivationer for investeringen, så som øget
økologisk dyrkning, miljø, generationsskifte og liv på landet.
Også med hensyn til investeringstilgang falder materialet i to halvdele: De tre store
investeringer i studiet har alle en passiv investeringstilgang på den måde at investor ejer for at
forpagte ud og ønsker forpagtningsafgiften som udkommet af sit ejerskab.33 Her skal det dog
igen huskes, at der findes eksempler på eksterne, storskala-investorer, der har en aktiv
investeringstilgang, men at disse desværre ikke er repræsenteret i studiet. De tre mindre
investeringer i studiet har alle en aktiv investeringstilgang, på den måde at investorerne har
købt jord for selv at være med til at præge udviklingen af forretningen og arealanvendelsen
eller området, og forholder sig altså anderledes aktivt til, hvordan der skabes et udkomme.
AP-pension har fået en *) i tabel 6.8 nedenfor, fordi de tilbyder rådgivning og sparring til alle
- Plus eventuelle prisstigninger på lang sigt, men to af de tre store investorer har ingen exitstrategi og understreger,
at der er tale om langsigtede investeringer i sikre emner.
33
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forpagtere af gårde, som AP-Pension har investeret i, via et gårdråd. Dette har dog i den givne
case ikke har været særlig flittigt benyttet af forpagteren.
Med hensyn til arealanvendelsen er der også en række vigtige nuancer - som vi henviser til
den forudgående analyse og særligt case-notaterne for - men skal vi se på de overordnede
tendenser, så falder materialet også i to (eller tre) dele: I de tre store og finansielt orienterede
investeringer i studiet, der altså desuden har en passiv investeringstilgang, er
arealanvendelsen efter ejerskiftet enten uændret (effektivt, storskala landbrug) eller blevet
mindre forskelligartet (to steder nu uden husdyr på selve gården). I to af de tre små
investeringer i studiet er arealanvendelsen blevet mere forskelligartet efter ejerskiftet; i den
tredje er den uændret. Kontinuiteten i denne sidste case skyldes at SamsØkologisk købte en
gård specifikt for at sikre bevarelsen af den økologisk drevne jord (Det samme rationale gør
sig gældende for DØJ i case 3). Dette vil ændre sig i takt med, at de køber mere op, da
potentielle gårde udvælges for deres potentiale for at øge det økologiske areal gennem
omlægning.
Tabel 6.8: Opsummering af investeringstilgang, -rationale og ændring i arealanvendelse
Type

Udenlandsk
institutionel investor

Dansk
kapitalfond

National
jordbrugsfond

Lokal
jordbrugsfond

Case
Investeringsrationale

Fanefjord
Sikker
invest.
m/ stabilt
afkast.

Ferup
Sikker
invest.
m/ stabilt
afkast.

Jystrup
Rimeligt afkast;
gerne
samfundsmæssig
nytte

Kværs/Kliplev
Økologi, miljø,
generationsskifte;
trivsel på landet.
Rentabilitet.

Samsø
Økologi, miljø,
generationsskifte;
trivsel på landet.
Rentabilitet.

Investeringstilgang
Arealanvend.
ændring

Passiv

Passiv

Passiv (*)

Aktiv

Aktiv

Mindre
diversitet

Mindre
diversitet

Uændret

Mere diversitet

Uændret

Lokalt
imarksætterprojekt
Bornholm
Økologi,
tilflytning,
’landmand
på en ny
måde’
Aktiv
Mere
diversitet

Som det fremgår af såvel de specifikke case-notater som af kapitel 6 og 7, er der mange
nuancerede processer og oplevelser af hvad de nye ejerskaber og investorrationaler betyder
lokalt. Nedenstående tabel (6.9) samler de forskellige overordnede stedseffekter – positive,
negative og neutrale. Det er en kompleks tabel, der forsøger at give et overblik over det
empiriske materiale på én gang. Dét, den viser, er, at indenfor lokale økonomiske effekter,
sammenhængskraft og bosætningsattraktivitet, er der er ret konsistent et billede af positive
stedseffekter for de små, ideelt orienterede investeringer, med aktiv investeringstilgang, og en
neural eller negativ stedspåvirkning fra de større, finansielt fokuserede investeringer med
passive investeringstilgange. Ser man på jobskabelsen efter ejerskifterne, er billedet dog
anderledes: Den er positiv eller uændret i 5 ud af 6 cases (bevaring af jobs kalder vi ”positivt”
i en landdistriktssammenhæng, hvor det at bevare jobs kan være en sejr!).
Omkring adgang, er det kun de to initiativer, der har lokale investorer, der direkte har skabt
ny adgang. Med hensyn til natur og miljø har fem ud af seks cases ifølge vores interviews
betydet positive ændringer, i større eller mindre grad, og på større eller mindre arealer.
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Tabel 6.9: Stedseffekter af nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget. Overordnede tendenser studiets seks cases

Investortype

International institution investor

Dansk kapitalfond

Investorfokus

Rentabilitet, sund
økonomi, langsigtet
investering; effektiv
fødevareproduktion

Rentabilitet, sund
økonomi, langsigtet
investering; effektiv
fødevareproduktion

Fanefjord
Mistet
Ingen nye. Tab af
gamle
Nej

Ferup
Skabt (forpagter)
Neutralt (Uvist mht
nyt opholdssted)
Nej

Rentabilitet,
samfundsbehov,
’Frikøbsklausul;
effektiv
fødevareproduktion
Jystrup
Uændret/bineholdt
Neutral

Sted
Økonomi

Sammenhængskraft

Jobs
Services

Nye
produkter/afsætning
Samarbejder
Ingen nye. Tab af
gamle

Nej

Ingen nye

Ingen nye

Foreningsengagement

Investor: Nej
Forpagter: Nej

Investor: Nej
Forpagter: Ja

Investor: Nej
Forpagter (?)

Lokal identitet

Uvist (nyt).
Bekymring

Negativ. Udkant

Neutralt. AP
ubemærket

Bosætnings Steds attraktivitet
attraktivitet
Tilflytning
Nye kompetencer

Neutral. Attraktivt
sted
Neutral/negativ?
Nej

Negativt. ’Udkant’
Midlertidighed
Nej (endnu)

Neutralt. Attraktivt
sted.
Neutral
Ikke afdækket

Natur &
adgang

Adgang

Uændret. Bibeholdt

Uændret, ingen

Uændret, ingen

Natur & Miljø

Åben; bekymring

”Småtteri”

RISE-gennemgang
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National
jordbrugsfond
Rentabilitet,
økologisk areal,
generationsskifte,
samfundsnytte

Lokal
jordbrugsfond
Rentabilitet,
Økologisk areal,
generationsskifte,
tilflytning

Lokalt
imarksætterprojekt
Rentabilitet,
økologisk areal,
landmand på ny
måde, tilflytning

Kværs
Konsolideret
Feriebolig

Samsø
Skabt
Hytter,
grøntsagskasser mv
Konstant
produktudvikling
Lokale frivillige;
eksterne (bestyr.&
aktionær)
Investor: Ja
Forpagter: CSA

Bornholm
Supplerende indtægt
Grøn oplev.zone;
iværksætteri
Specialafgrøder;
fødevareoplevelser
Ja; mange lokale og
eksterne

Ja. korn &protein,
konsum
Lokalt og eksternt
(DØJ)
Investor:
(indirekte)
Forpagter: Ja
DØJ ubemærket.
Trivsel på landet.

Styrket. Økologi og
engagement

Neutralt/positivt
(foreningsliv mv)
Negativt/neutralt
Ja, DØJ &
Gårdråd
Uændret (ingen)

Positiv. ’det gode
liv’, økologi
Positivt
Bestyrelsesmedlem.
& forpagt.
Rig adgang

Biotoper, biodiversitet, måling (DØJ)

Biodiversitet og
økologi

Gaarden: Ja
ØkoBH+BHØkoJord:
Ja
Styrket
fødevarebrand &
iværksætteri
Positiv. Økologi/landmand på ny måde
Positivt
Kombineret og tilført
Adgang skabt:
Oplevelseszone
Økologi, biodiversitet

7

Fjernejerskabets bredere implikationer

Efter at have gennemført den empiriske del af dette eksplorative studie i en dansk
sammenhæng, må vi konstatere, at vi finder det samme som Gallent et al. (2019) fandt i
deres undersøgelse af stedseffekter af landbrugsinvesteringer i 10 europæiske cases:
Investorers formål med ejerskabet reflekteres i de forskellige stedseffekter, investeringen har i
lokalområdet. Det spejler sig også i hele det set-up investor søger, som regel faciliteret
gennem et lokalt og/eller landbrugskyndigt mellemled, der udmønter investors formål i
konkrete forpagtningskontrakter, hvorfor der – i hvert fald i denne undersøgelse – bliver et
overlap mellem investorrationale, ejendoms- og driftsstørrelser, og stedseffekter. Samtidig
viser vores materiale en række nuancer omkring snitflader eller sammenhænge mellem
ejerskab, fjerneje, forpagtning og stedseffekter. Hvor meget betyder ejerskabet – og i hvilke
sammenhænge? Gør det en forskel, om en lokal landmand er forpagter eller ejer af en specifik
gård, som han driver, men ikke bebor? Hvad betyder geografisk afstand, mellem dér, hvor
landmanden bor, og der hvor han driver en ’sekundær’ gård? Disse og flere spørgsmål
diskuterer vi i dette kapitel.
I forbindelse med feltarbejderne ved de seks udvalgte cases har vi haft fornøjelsen af en
række engagerede samtaler med landbrug, landdistrikt, ejerformer, natur, trivsel og
tilhørsforhold som omdrejningspunkt. Mange interviewpersoner har haft langvarige personlige,
og ofte også professionelle, erfaringer med emnerne. Igennem feltarbejderne har vi derfor
også fået præsenteret en række mere generelle betragtninger omkring sammenhænge mellem
ejerskab og brugsstørrelser på den ene side, og relationer og samspil med lokalområder på
den anden side – altså erfaringsbaserede betragtninger, der dog ikke er udsprunget af de
konkrete cases, som har været anledningen til interviewene. Disse mere generelle,
erfaringsbaserede betragtninger der berører forpagtning, fjerneje og ændrede relationer
mellem landbrug og lokalbefolkning, inddrager vi i dette kapitel.
Indledningsvist kan vi konstatere at begrebet ”fjerneje” eller ”eksternt ejerskab” er til debat i
dagens Danmark. At dømme efter vores interviews, er der mange forskellige forståelser. Taler
man med en landmand, vil ’eksternt’ ofte være tænkt i forhold til faglighed og sektor. Så vil en
’ekstern ejer’ være én, der ikke selv er landmand, og altså investerer i jorden uden selv at ville
drive den. Tidligere har vi omtalt dette som finansialisering (Bjørkhaug et al., 2018; Broegaard
et al., 2021; Ouma, 2016). Taler man derimod med andre lokale informanter på landet, er
’eksternt ejerskab’ ofte tænkt i forhold til geografien – her vil en ejer, der er landmand, men
ikke bor i det lokalsamfund, hvor en given gård er lokaliseret, ofte tænkes på som ’ekstern’.
Den geografiske, snarere end professions-baserede, forståelse af ’eksternt ejerskab’ indeholder
også alle de situationer, hvor en landmand, der bor på slægtsgården og har opkøbt og driver
gårde i omkransende lokalsamfund. Selv om han ikke har flyttet sig geografisk, vil de fjernest
beliggende gårde sandsynligvis opleves - af naboerne til disse - som værende ’fjernejede’.
Som beskrevet i kapitel 4 er andelen af forpagtede jorde steget voldsomt i de seneste 10-20
år. Mange etablerede landmænd driver såvel jord, de ejer, som jord, de forpagter. 34 Gør det
her nogen forskel, om en given mark er én, landmanden – der bor fx 10 km væk – ejer eller
forpagter, for hvordan han driver den og hvordan han indgår i et samspil med det eller de
nærliggende lokalsamfund?

Forpagtningerne kan både være for at øge driftsarealet, og for at optimere arrongeringen for den enkelte landmand.
Ifht. det sidste laver mange landmænd såkaldte ”mageskifter” (gensidige forpagtninger).
34
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Diskussionen i kapitlet er empirisk baseret men går ud over de enkelte cases. Vi har
struktureret diskussionen i følgende temaer:
1) Om og hvordan det gør en forskel for hverdagsrelationen til lokalsamfundet, om en
gård drives af forpagter eller ejer.
2) Hvad den geografiske afstand mellem lokalsamfundet og den landmand, der driver og
/eller ejer gården, betyder for relationen. Her spiller bedriftsstørrelser også en rolle; og
sammen med bedriftsstørrelser diskuterer vi også multifunktionaliteten af landbruget.
3) Fremtidsperspektiver: Hvilke dele af stedsudviklingen forventer naboer og
professionelle, at eksterne ejerskaber vil påvirke i fremtiden?
4) Det udenlandske ejerskab – er det anderledes end andre eksterne ejerskaber?
5) Selvejerkulturen og de nye ejerkonstruktioner.

7.1 Ejer, forpagter og hverdagsrelationer til lokalsamfundet
Flere interview-personer udtrykker en forventning om at en ’ekstern’ ejer (forstået både i
geografisk og sektoriel forstand) aldrig har samme tilknytning til et lokalsamfund som
personlig og lokal ejer, og uddyber, at det er hvem, der bliver den daglige leder, altså
vedkommendes motivation og værdier og tilknytning til lokalområdet, der betyder noget for,
hvordan engagementet i lokalsamfundet er (fx interviews med LAG-koordinator SønderborgAabenraa, 20. januar, 2021; Landbrugsrådgiver, 15. januar, lokale informanter, Ferup, 9.
marts, 2021; Landsbylaug formand, 19. januar, Investorrepræsentant IWC, 23. februar, 2021,
m.fl.). Hvis dette er en person med lokalt engagement og tilknytning, så fortsætter relationen i
hverdagsspørgsmål mellem landbrug og lokalsamfund som før, uanset at der er kommet en ny
ekstern ejer. I de tilfælde, hvor et selskab køber op og tilbageforpagter jorden til sælgeren,
eller ansætter vedkommende som daglig leder, ja, der ændrer det ikke noget for
lokalsamfundet på den korte bane (eksemplet gives med direkte henvisning til AP-Pensions
investeringsmodel, interview, landbrugsrådgiver, 15. januar 2021). Naboer til den udenlandske
investering i Ferupgård (1B) beskriver ligeledes, at der for dem – i hverdagen – ikke er nogen
forskel på, om forpagteren er ejer, og skylder til en kreditforening, eller om han er forpagter
for udenlandske investorer: Det er ham, de tænkte på i hverdagen, som landmanden på
jorden (Interview, lokale informanter, Ferup, 9. marts 2021). På samme måde forklarer en
formand for et landsbylaug, at han oplever, at det er underordnet, hvem der ejer en gård. Det
vigtige er, hvem der driver den. Og at det er en person, der er en del af lokalsamfundet, dvs.
tager del i aktiviteter og derfor også forstår, at det er relevant, at der ér aktiviteter og
relationer. Det er også vigtigt, at det er en person, man kan komme til at snakke med – at
man kan tage sin cykel og cykle op og få sig en snak om tingene, som han udtrykker det
(Interview, formand KTS Landsbylaug, 19. januar 2021). Lige omkring adgangen til det åbne
land kan han dog godt have en bekymring omkring det eksterne ejerskab – men det vender vi
tilbage til (i afsnit 7.3).
Vigtigheden af den person der forpagter en gård genfindes også i de fleste interviews med
ejerrepræsentanter, der understreger, at deres engagementer typisk starter med at de finder
en potentiel forpagter, der har kig på en ejendom, vedkommende selv godt kunne tænke sig at
forpagte (interviews, ejerrepræsentant 1A, 1B, 3). For investorer, der ikke selv planlægger at
drive jorden, starter det altså med en forpagter – eller der skal meget hurtigt findes et godt
match, for at det er relevant at gå videre (Interviews, ejerrepræsentanter, 1A og 1B). Her kan
man bemærke at der i ’match’ jo ligger noget forskelligt, afhængigt af investorrationalet. For
de institutionelle investorer i studiet er fokus på én, der er vant til at drive landbrug med godt
styr på forretningen og en stærk økonomi. Af samme grund vælger de institutionelle investorer
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at bruge landbrugskyndige ’mellemmænd’ til at finde den rette forpagter, hvilket også er med
til at skabe en vis kontinuitet i produktions-set-up’et i forhold til de dominerende
forretningsmodeller i dansk landbrug (Se også Hansen et al., 2021:114 omkring netop
mellemleddets rolle). For de økologiske jordbrugsfonde er det én, der driver økologisk
landbrug, er engageret i natur- og miljødagsordener og i lokalsamfundet.35 Disse forskellige
”match” er medvirkende til, at lokalsamfund måske ikke mærker et ejerskifte så meget.
En konsekvens af vigtigheden af den person, der lægger ansigt til hvordan en gård drives, er
at relation mellem landbrug og lokalsamfund, eller landmandens engagement i lokalområdet
omkring gården, synes at afhænge mere af, om og hvordan forpagter er knyttet til området,
snarere end selve organiseringen bag landbrugsvirksomheden, altså om man fx er ejer eller
forpagter, og hvis man forpagter, hvem der så er ejer. Det forklarer en af de interviewede
landbrugsrådgivere ved følgende eksempler: Hvis der gennem oprettelsen af et selskab
generationsskiftes til en søn af en tidligere selvejende landmand, så er der jo ikke nogen
ændring i dennes lokale engagement. Hvis det derimod er tale om en konkurs, hvor banken
overtager og ansætter nogle håndplukkede driftsledere i det selskab, der skal stå for driften i
et stykke tid, så oplever man ikke det samme engagement i lokalsamfundet fra dem. De bor
der jo ikke. De kan umuligt have samme tilknytning til stedet, som hvis de var vokset op der,
boede der og havde familie der. Engagement ser man jo fx i det frivillige arbejde – i
vandværket, i borgerforeningen, i den lokale idrætsklub, i LAG’en. Men bor en ansat driftsleder
et andet sted, så er det også dér [hvor vedkommende bor], at vedkommende engagerer sig.
Så ”tager de bare på arbejde” det sted, hvor de er driftsledere. (Sammenskrevet på baggrund
af interview med landbrugsrådgiver, 15. januar 2021).
Når de eksterne ejere vælger lokale forpagtere (som de udtrykker at foretrække i casene 1A
og 1B), så kan det lokale engagement altså antages at forblive relativt upåvirket (som det især
er i case 2). Direkte adspurgte om det gør nogen forskel for livet i Ferup, om den lokale
landmand, der nu driver Ferupgård (1B), er ejer eller forpagter, svarer to lokale informanter:
”Nej, overhovedet ikke. Der er det jo mere, om det er gård nummer 1 eller gård nummer
2. Der har han jo et andet sted, hvor han lægger sine kræfter, i sit område. Han sætter
ting i gang i sit område, og der bliver det her [Ferup] jo en biting. Han er her selvfølgelig,
når der skal ske noget, men ellers er der jo ikke den store aktivitet” (Interview, lokalt
informant-par, Ferup, 9. marts, 2021).
De betoner, at de er glade for den pågældende forpagter. Han opfører sig ordentligt. Rydder
op efter sig. Giver noget tilbage til lokalsamfundet, engagerer sig og støtter. I et længere
tidsperspektiv, når den nuværende forpagtningskontrakt ophører, kan de godt have nogle
bekymringer omkring ejerskabsstrukturen – det kommer vi tilbage til (Afsnit 7.3).
I de to cases, hvor de interviewede forpagtere også selv ejer jord (case 1B og 3), beskriver de
– i næsten enslydende termer - at der for dem ikke er nogen forskel på, hvordan de driver den
jord, de forpagter, i forhold til den jord, de selv ejer. Begge parter beskriver, at det hele er
”deres forretning”, og at de går til det på samme måde, som en helhed (Interviews,
forpagtere, 17. januar og 25. februar).

Opsummerende tyder vores eksplorative feltarbejde på, at i tilfælde hvor eksternt ejede gårde
er forpagtede ud, afhænger det i meget vidt omfang af den person, der leder den daglige drift,
hvordan et ejerskifte opleves af lokalsamfundet – i hvert fald hvad angår de nære
På Samsø har man valgt at opslå stillingen og ansætte forpagterne på baggrund af en motiveret ansøgning og
foreslået forretningsmodel.
35
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hverdagsting på kort sigt. Investoren (eller dennes landbrugskyndige mellemmænd m/k)
finder en forpagter, der matcher investors investeringsrationale og ejendommens
beskaffenhed (mht. størrelse, infrastruktur, beliggenhed og eventuelle miljøkvaliteter). Hvis
det er en person, der er tilknyttet lokalområdet, så er der kun meget få forandringer i
hverdagsrelationen.
Hvad den konkrete ejer betyder for lokalsamfundet og relationerne mellem gårdens drift og
lokalsamfundet, synes ud fra empirien i studiet i høj grad at afhænge af investeringsrationalet
og om dette indeholder målsætninger indenfor samfundsnyttige udkommer af den måde,
jorden drives på, og som forpagter er fundet for at ’matche’, da det som udgangspunkt ikke
kan antages, at investeringsselskaber er lokalt engagerede, så længe de (primært) er sat i
verden for at lave investeringer, der genererer et afkast til investorerne. 36
Omend billedet ikke er helt entydigt, tegner der sig et mønster: Når der er tale om fjernejede,
bortforpagtede ejendomme med lokal forpagter, træder selve ejerskabet i baggrunden, og den
daglige bruger træder frem i forgrunden for hverdagsrelationerne mellem landbruger/landejer
og lokalsamfund. Det samme konkluderer den svenske landbrugsforsker Anders Wästfelt
(personlig kommunikation, 30.06.2020), ligesom Bunkus og Theesfeld (2018) i deres studium
fra det tidligere Østtyskland fremhæver vigtigheden af ”hvordan (synlige) landbrugere former
det rurale liv og miljømæssige landskab gennem deres sociale og landbrugsmæssige
aktiviteter” (Bunkus & Theesfeld, 2018, p. 16). Taler vi om fjernejet og bortforpagtet jord, er
det i forhold til sociale relationer og sammenhængskraft altså forpagterne, som
lokalsamfundet møder og hvis adfærd og engagement i lokalsamfundet, der er afgørende.
Dette kan i en vis grad påvirkes af investor, både gennem relationen til og rammesætningen
for forpagters drift, og gennem udvælgelsen af forpagteren; men i hverdagsrelationen
betragtes ejer, hvor denne er forskellig fra forpagter, som en aktør med indirekte indflydelse på
hverdagsrelationerne mht. driften – men med direkte beslutningskompetence når det handler
om emner langtidsimplikationer som fx adgang til naturen eller ændret arealanvendelse.
Investorerne kan have større eller mindre fokus på hvordan, forpagteren agerer. I studiets
empiri har der ikke været eksempler på kontakt mellem eksterne ejere og lokale informanter, i
de cases hvor investeringen har den passive typologi, eller hvor investor har et nationalt fokus.
Her bør man huske på, at vi i empirien mangler repræsentation af en case hvor en ekstern ejer
også er direkte involveret i driften. Disse konstruktioner findes, og her varetages selve driften
varetages typisk af ansatte, som udfører de beslutninger, ejer træffer. Vi har ikke denne type
konstruktion repræsenteret i studiet, men det vil muligvis opleves anderledes – mere fjernt –
af lokalsamfundet. Det er dog noget, der er relevant at undersøge i fremtidige studier.
Flere informanter udtrykker en generel bekymring for hvilken betydning det eksterne ejerskab
kan få i fremtiden. Det siges ikke helt konkret, men bekymringen vedrører det lokale
engagement og en mulig yderligere funktionstømning af landdistrikterne i fremtiden. Nogle
bekymrer sig også om, hvorvidt de nye fjerne ejere vil bidrage til at løse de miljø- og
klimaudfordringer, samfundet står med. Et andet fremtidsperspektiv berører fødevaresikkerhed
og madsuverænitet, idet en ekstern ejer i fremtiden vil kunne beslutte hvor producerede
36

Igen er det vigtigt at bemærke, at vi i studiet ikke har haft mulighed for at afdække situationer hvor en ekstern ejer

selv driver (eller er besluttende for driften) af gården. Denne konstruktion, altså en eksternt ejet, ejer-drevet gård, vil
muligvis præsentere andre perspektiver og relationer mellem ekstern ejer og lokalsamfund, end hvad vi har set i
denne undersøgelse, der er endt op med udelukkende at have cases, hvor de eksterne ejere bortforpagter gårdene .
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fødevarer fx skal sendes hen. Disse bekymringer er ikke opstået ud af ingenting, de findes
også i litteraturen (Van der Ploeg et al., 2015; Guiomar et al., 2018; Schutter, 2011; Borras &
Franco, 2012).
Studiets (begrænsede) empiri tyder på, at ejeren/investoren med den passive investeringstilgang ikke søger at engagere sig i lokalsamfundet. For denne typer investor ejerskabet til
jorden en investering, som skal give et fast afkast i form af en ’husleje’, uafhængigt af
omsætning og lokalitet. Med andre ord indgår lokalitet, stedets attraktivitet og de lokale
værdikæder typisk ikke i denne type ejeres investeringsrationale, og derfor har
multifunktionalitet og andre ikke direkte produktionsrelaterede initiativer ikke primær interesse
for ejere med den passive tilgang. Det er derfor naturligvis heller ikke noget, der indgår
prominent i hverken økonomiske kalkuler eller forpagtningskontrakter. Når vi skriver ’typisk’ er
det fordi, interviewene med kapitalforvalterne nuancerer billedet. Særligt én kapitalforvalter for
en udenlandsk institutionel investor lægger stor vægt på det forarbejde, de gør, for at
forebygge at investor, qua investeringen, fremtiden risikerer dårlig omtale i forbindelse med
ting, der ikke lever op til gældende lovgivning. Sådan omtale ville kunne skade investors
omdømme. At disse investorer primært er økonomisk motiverede, betyder altså ikke, at de
ikke er meget opmærksomme på, hvordan deres investering opfattes.
Studiets (empiri) tyder på at de aktive investorer typisk er meget mere steds-engagerede, og
har eller ønsker at etablere et netværk lokalt, samt har holdninger til hvordan driften skal
foregå. Det står eksplicit i jordbrugsfondenes vedtægter, at landbruget/ fødevareproduktionen
har en større rolle at spille i lokalsamfundet end blot at være produktion og arbejdsgiver. Alt
andet lige betyder det, at der er en længere række af krav til de forpagtere, som man indgår
kontrakt med. Spørgsmålet er, om det er et ’stedsfølsomt’ engagement? For de lokale aktører,
involverede i de lokale initiativer, kan det vel næppe være andet. For de nationale aktører er de
afhængige af de lokale forpagtere for at ’føle og fornemme’ stedet, et sted, de som investorer
har en ambition om at påvirke i en given retning. For investorerne med en passiv
investeringstilgang og en international rækkevidde er der – i de analyserede cases – ikke
nogen ambition om at bidrage til fx sammenhængskraft eller foreningsliv i de lokalsamfund,
hvor investeringerne finder sted, om end der udtrykkes at den overnationale dagsorden med
Sustainable Development Goals, ESG-rapportering osv., også er noget, de forholder sig til.

7.2 Geografisk afstand og sociale relationer
Hvis det for hverdagens interaktion mellem landmand og lokalsamfund ikke betyder noget
væsentligt, om de lokale jordbrugere ejer eller forpagter deres jord fra andre, så tyder næsten
samtlige interviews på, at afstanden mellem denne landbrugers hjem og de gårde, der drives,
i et eller anden omfang påvirker relationen mellem landmand og lokalsamfund, begge veje.
Afstand og bedriftsstørrelse hænger ofte sammen, da en meget stor bedrift nødvendigvis må
være spredt over et stort areal.
Interviews i studiet tyder på at nærheden mellem ejer og lokalsamfundet også – mange gange
– spiller en rolle for ejernes indstilling til fx at tillade stisystemer eller anden adgang til deres
jord. Ifølge erfaringen fra en seniorkonsulent, der arbejder med stier og naturprojekter,
betyder det altså noget, om en gårdejer, der fx ejer flere store gårde, bliver kontaktet af sit
lokale landsbylaug, eller et landsbylaug fra en landsby længere væk, hvor vedkommende ejer
jord, men ikke selv bor. Man er generelt mere hensyntagende til lokalsamfundet, hvor man
selv bor og kender folk, end dér, hvor man ’bare’ ejer gårde (Interview, seniorkonsulent, 21.
januar 2021). Andre informanter har samme oplevelse (fx Landdistriktskoordinator,
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Sønderborg kommune, 18. januar 2021; forpagterpar, case 3, 17. januar 2021), ligesom
Bunkus & Theesfeld (2018) når samme konklusion mht. et højere engagementsniveau hvor
jordejere bor, i forhold til ejendomme og lokalsamfund længere væk.
Seniorkonsulenten kommenterer også, at det er anderledes – også for ham som embedsmand
- at skulle have kontakt med en ejer, der sidder på et kontor langt væk, snarere end med en
ejer, man lige kan tage ud og besøge og tage en kop kaffe med ved køkkenbordet (Interview,
21. januar, 2021). Den geografiske nærhed eller afstand (til en ejer eller forpagter) påvirker
den måde, man kommunikerer på.
”Det vigtige er, hvem der driver den. At det er én, man kan komme til at snakke med.
At man kan tage sin cykel og cykle op og få snakket om tingene.” (Interview, formand
for KTS landsbylaug, 19. januar 2021).
En landdistriktskoordinator taler af erfaring, når hun giver eksempler på, hvordan et
fjernejerskab, særligt når det involverer ændringer i arealanvendelse, kan risikere at skabe
frustration hos de lokale beboere, hvis relationen ikke knyttes, og dialogen sættes i gang, fx
med dem der skal leve med udsigten til nåletræsplantager i stedet for marker i omdrift, eller
bliver nabo til storskala husdyrproduktion. Hun konstaterer, at når man ikke har nogen relation
til hinanden, og skal sende mails i stedet for at tale sammen, så bliver tonen nemmere hård,
og det bliver sværere at forebygge og løse konflikter. 37 Uenigheder ender nemmere i medierne
i stedet for måske at blive løst, i opløbet, ved en to-mandssnak (Interview,
landdistriktskoordinator, 18. januar 2021). Hun forklarer dette med, at man som lokal kan
komme til at føle sig glemt af eksterne, fjerne investorer. Hendes erfaring er, at når der er
store økonomiske aktører i spil, så kan der være en risiko for, at man mister nærheden og
relationen, hvilket så igen betyder, at det er nemmere for tingene at gå galt. (Interview,
landdistriktskoordinator, 18. januar, 2021). Igen når Bunkus & Theesfeld (2018) lignende
konklusioner omkring at fjerne ejere af store bedrifter ofte vælger løsninger, der ikke er lokalt
tilpassede. For en fjernejer uden relation til lokalsamfundet kan det være vanskeligere at tage
lokalsamfundets oplevelse af en arealændring med i sit beslutningsgrundlag. Efterfølgende
understreger landdistriktskoordinatoren at hun også ser gode eksempler på samarbejde og
gensidig forståelse, når der skabes en relation fra starten, mellem fjernejer og lokalsamfund
(personlig kommunikation, 31. marts, 2021).
De manglende sociale relationer til et sted hvor man ’bare’ investerer, får nogle forskere til at
tale om investorer med ’en stedsblind tilgang’ (Personlig kommunikation, Wästfelt, 30. juni
2020). Kender man ikke en lokalitet, oplever man ikke i samme grad de forandringer, ens
investering måske afstedkommer. Da stedseffekter i vid udstrækning er ’eksternaliteter’
forstået på den måde, at det er effekter, der ikke ’fanges’ og reflekteres i virksomhedens
økonomi, betyder et fokus alene på økonomisk rationalitet, at man kan være blind overfor
eksternaliteter, dvs. blind for de stedseffekter, ens investering har. DØJ er inde på et andet
perspektiv, nemlig at investorer, der er eksterne i forhold til det samfund, hvor investeringen
foregår (her ’samfund’ forstået som nationalstat, og ’ekstern’ derfor som udenlandsk investor)
principielt kan være ligeglade med de stedseffekter, de genererer, uanset om de er positive
eller negative, da de ikke selv berøres af dem.

Et interessant eksempel på denne dynamik så vi i Jystrup, hvor to golfbaner udenfor landsbyen var blevet opkøbt af
en investor, der havde fortalt medier, at han overvejede at omlægge dem til landbrugsproduktion, noget naboerne så
med stor skepsis på. Den eneste kommunikation der havde været med den nye ejer, var, da landsbyformanden fandt
og skrev via en kontakt-mail i selskabsregisteret, for at høre, om man måtte stå på langrend på de nu nedlagte
golfbaner, noget de tidligere ejere havde givet tilladelse til.
37
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7.2.1 Virksomhedsstørrelser, afstand og relationer
Som nævnt ovenfor hænger afstand (mellem gård og bopæl for den, der driver den) og
bedriftsstørrelse ofte sammen, da en meget stor bedrift nødvendigvis må være spredt over et
stort areal. Flere af interviewpersonerne i undersøgelsen har berørt dette forhold, som vi finder
interessant at medtage her i syntesen, da det viser noget af kompleksiteten (og
sammenhængene) omkring ejerform, afstand, størrelse, investeringsrationale og relationer til
lokalsamfundet. Endvidere viser vores empiri ikke overraskende, at de finansielt orienterede
investorer primært interesserer sig for ejendomme af en vist størrelse, da
administrationsomkostningerne her bliver forholdsmæssigt mindre. Nogle institutionelle
investorer sætter nedre grænser for deres investeringer, for at sikre, at de ikke konkurrerer
med lokale landmænd.
En erfaren seniorkonsulent, der har arbejdet med stier og naturprojekter i det sønderjyske
område i en menneskealder, sammenfatter sin mangeårige erfaring i at ”Jo større ejendomme,
jo mere business-like” er ejernes tilgang, også til de almennyttige projekter som fx sti- eller
naturprojekter (Interview, 21. januar 2021). Derfor kan det, i hans erfaring, ofte være
vanskeligere at have med de helt store brug at gøre, når man taler om stisystemer eller andet
med en almennyttig interesse – dog også afhængigt af hvordan man lige kommer ind på livet
af hinanden. Den forretningsmæssige tilgang til samarbejder eller koordinering med et
lokalsamfund står i modsætning til, hvad seniorkonsulenten oplever på ”den gamle
familiedrevne gård” (der også typisk er mindre), hvor sociale normer, dvs. hensynet til
hvordan man anses eller omtales i lokalsamfundet, er særdeles vigtige. Og dette er ofte med
til at muliggøre fx lokale sti-projekter (Interview, seniorkonsulent, stigruppen, Sønderborg
kommune, 21. januar 2021).
Én informant, der ikke oplever at nye ejerskabsformer præger adgang til natur og miljø,
oplever til gengæld at der er et øget pres på naturen i det åbne land i takt med at
landbrugenes størrelse, og de enkelte markers størrelse, vokser. Det er fx at hegn eller
markstier pløjes op – noget, der kan ansøges om tilladelse til (Interview, teamleder, Plan &
Udvikling, Aabenraa kommune, 26. januar 2021, se også Caspersen og Andersen, 2017). En
anden informant oplever at stedsidentiteten bliver diffus, når enhederne – også i landbruget –
bliver meget store (Interview, LAG-koordinator Sønderborg-Aabenraa, 20. januar 2021). Hun
beskriver hvordan fx svinebedrifter kan blive så store, at folk i området bliver i tvivl om, hvem
der ejer gårdene, og det kan give en følelse af distance, som igen gør at området føles
”underligt” fordi der ikke er ansigt på ejerne(ibid.).
Én informant er inde på, at vi som generationer også præges (forskelligt) af det samfund og
den tid, vi er en del af. Ejerne af familiegårdene i den ældste generation var i meget høj grad
præget af sociale normer; anseelsen i lokalsamfundet var vigtig, og der var også en høj grad
af motivation i den lokale natur og i at bevare denne. De midaldrende landmand, som i dag
ofte er ejerne af de helt store landbrug, har i højere grad været præget til økonomisk
effektivitet og rationalitet. 38 Med de yngste landmænd, oplever den pågældende rådgiver i stiog naturgruppen i Sønderborg kommune, at der er kommet en ny dagsorden, hvor miljø og
natur gives meget større vægt. Måske simpelthen fordi de er ’opdraget med’, at det bliver en
nødvendig del af deres virksomhed, eller at de kan se, at det er vigtigt for deres virksomheds
image.

En meningsundersøgelse lavet for Landbrug&Fødevarer i 2015 viste, at kun 2% af de adspurgte landmænd anså det
for vigtigt at have anerkendelse i lokalområdet (se Larsen, 2016). Dette lave tal afspejler formodentlig den politiske
kontekst undersøgelsen blev lavet i – balladen om Fødevare- og Landbrugspakken – men peger dog på et
holdningsskred i forhold til de ’gamle normer’.
38
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”Der er kommet en yngre generation – det er de helt unge, hernede, de nyeste, yngste
landmænd - der har taget en holdning til at ’vi skal stå os godt med samfundet, vi skal
være imødekommende, vi skal pleje vores image som bl.a. naturforvaltere’. […] Det
betyder jo ikke, at de [de unge] har lagt forretningsideen fuldstændig bag sig; de har
bare indset at man kommer længst – eller er blevet indpodet at man kommer faktisk
længst - ved at snakke om tingene” (Interview, seniorkonsulent, stigruppen, Sønderborg,
21. januar 2021).
Hvorvidt det er et generelt billede, ved vi ikke. Bedriftsstørrelse og afstand mellem
landbrugerne og lokalsamfundet er et tema, der går igen i mange interviews. En lokal
informant, der også selv er (fritids-)landbruger og arbejder i landbrugsrådgivning, konstaterer
direkte, at jo større en bedrift er, jo sværere er det for landmanden at blive accepteret i
lokalområderne (Interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021). Dette forklares med at
generne og transporten (af maskiner og også af gylle) stiger med afstand mellem hovedgården
og de jorde, der dyrkes. Det kan også siges omvendt: At jo større landbrugsbedrifterne bliver,
og jo flere mennesker, der får et distanceret forhold til landbrugeren, hvis de overhovedet
kender ham, jo vanskeligere er det for dem at acceptere generne. Dette kan aflæses i den
aktuelle konflikt mellem stat og kommuner angående myndigheden til at godkende udvidelser
af bedrifter, en beslutningskompetence som den forrige regering tog fra kommunerne og
placerede i en statslig styrelse (F. S. Hansen, 2020).
I denne forbindelse er det interessant, at to af interviewpersonerne, begge med tilknytning til
landbrugsrådgivningen (Interviews, 15. januar 2021 (og opfølgende personlig kommunikation
den 12. marts) og 9. marts, 2021), fremhæver at der er en voksende erkendelse i
landbrugserhvervet af nødvendigheden af at vise ”samfundssind”. Årsagen er, at der kan være
tale om at ens ”license to produce” er på spil, altså at man – lokalt, samfundsmæssigt – skal
gøre sig fortjent til at producere, med de samfundsmæssige goder og gener, der er forbundet
med produktionen.
”Hvis du viser omverdenen, at du driver en fornuftig bedrift og samtidig tager hensyn til
andre forhold end de strengt produktionsmæssige, så vil du også vinde større accept”.
(personlig kommunikation, Landbrugsrådgiver, 12. marts, 2021).
På den baggrund kan der argumenteres for, at fjerne investorer, uanset selskabsform, bør
have lige så stor interesse i at involvere sig i lokalsamfundet, som de personlige ejere. Og jo
større landbrugsbedriften er, jo vigtigere bliver det at vise dette samfundssind og involvere
sig. På den anden side udtrykker flere interviewpersoner at en stigende bedriftsstørrelse ofte
følges med en mere ”business-like” tilgang til omverdenen; en tilgang hvor de lokale, sociale
normer er en kraftigt devalueret valuta, forstås på interviewene. Parallelt konkluderer Gallent
et al. (2019) at de ikke finder nogle simple sammenhænge mellem størrelse af investeringerne
(i økonomiske termer) og lokale effekter, netop fordi det er investeringsfokus og -rationale,
der primært er afgørende for hvilke stedseffekter, der skabes.
I forbindelse med strukturudviklingen i landbruget og stadig stigende bedriftsstørrelser og
stadig mere effektive produktion, er betydningen af det sted, noget er produceret, blevet
stadig mindre – særlig for ’bulk’ produkter dyrket i stort volumen. Noe og Thorsøe (2018) ser
nutidens monofunktionelle landskab og dalende befolkningstal i landdistrikterne som en
konsekvens af dette. ”Der er således sket en afkobling mellem jorden som ressource og det
lokale liv i landdistrikterne.” (Noe & Thorsøe, 2018, s. 105).
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7.2.2 Hvordan sikrer en fjern ejer gode lokale relationer?
I flere af interviewene omkring fjernejerskab (og/eller de store bedriftsstørrelser, som
strukturudviklingen i landbruget har ført til) udtrykkes der bud på, hvad det er vigtigt, at den
’fjerne’ landmand husker, for at sikre en god relation til de lokale omkring den gård, han ejer,
men ikke bebor, eller forpagter og ikke bebor. Vi opsummerer dem her
Først og fremmest handler det om at bidrage til lokalsamfundet. Det kommer måske ikke lige
så naturligt i forhold til et sted, hvor man ikke selv bor, og måske ikke har nogen særlig
tilknytning til.
”Det der med at bidrage til lokalsamfundet. […] Hvis man skal accepteres i
lokalsamfundet - og der er jo ingen tvivl om at det giver mere transport [bl.a. af gylle] til
og fra en ejendom, når man bor et andet sted, og for at man bliver accepteret i
lokalsamfundet og kan få lov til at gøre det, uden at for mange bliver sure - så skal man
også bidrage positivt til lokalsamfundet, ved bl.a. at deltage aktivt i de ting, der er, og så
samtidig bidrage med sponsorater, noget, der giver glæde. Det er nogle af de ting, man
skal huske, hvis man vil accepteres. For jo større bedrifter, jo sværere bliver det at blive
accepteret.” (Interview, lokal informant og fritidslandmand, 9. marts).
Citatet udtrykker den holdning at bedriftsstørrelse og lokal accept er omvendt proportionale og
berører nødvendigheden af den føromtalte ’license to produce’. Noget lignende er udtrykt i
andre interviews, hvor det kædes sammen med relationerne, eller rettere, fraværet af dem,
som kan følge med geografisk afstand, hvorfor det er vigtigere for fjerne ejere (eller
forpagtere) at være bevidste om at opbygge og pleje relationer, end for lokalt bosatte ejere og
forpagtere.
Netop det med at være opmærksom på at opbygge relationer, nævnes af en anden
interviewperson, i forhold til at få forholdet til at fungere godt til det lille lokalsamfund, hvor
man kun kommer ind i mellem. Det handler meget lavpraktisk om at vise interesse for sine
omgivelser og at være til at komme i kontakt med:
”…hvis man kan se, at der lige i lokalområdet er nogen, der viser interesse for, at man er
ude at høste, fx, eller kører på marken, så lige bruge de der par minutter på at tale med
folk. Fordi… de der relationer… nogle gange er relationerne enormt vigtige for at forstå
hinanden. […] det er jo noget med at vise at man ikke er ”stor landmand” og driver
jorden og bare kører hjem igen; men at man prøver at vise, at man gerne vil fortælle lidt
om, hvad man laver og hvem man er. En form for synlighed.” (interview, lokal beboer,
Ferup, 9. marts. 2021).
Endelig nævnes vigtigheden af at tage hensyn og sørge for ikke at være til gene for
lokalsamfundet. Det vil bl.a. sige at rydde op efter sig; fx feje, hvis der er kommet jord på
vejen. Tage hensyn til konfirmationer, så der ikke spredes gylle lige dér, på dén dag, osv.
”Signalværdien i det der med at opføre sig ordentligt. Godt landmandskab, det betyder rigtig
meget” (Interview, lokal informant og fritidslandmand, Ferup, 9. marts, 2021). 39 Netop ved de
gamle familiedrevne gårde spillede sociale normer, og hvordan man blev omtalt i
lokalsamfundet, en afgørende rolle.
”De gamle enkelt-ejere, de har tonsvis af bagage af gamle lokalsamfundsnormer og ting
og sager, som de tager hensyn til” (Interview, seniorkonsulent, stigruppen, Sønderborg,
21. januar 2021).

39

Her bruges ”godt landmandskab” i en kulturel, snarere end i en økonomisk betydning.
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Flere informanter fortæller (på basis af erfaringer, der ikke stammer fra de cases, vi har
analyseret i forskningsprojektet), hvordan (nogle) ejere har en tendens til at tage mere
hensyn til naboer eller almennytte i dét lokalsamfund, hvor de selv bor, end i andre,
fjernereliggende lokalsamfund, hvor de ejer jorde, men måske ikke har (nære) relationer til
folk. Her er det vigtigt at huske, at det at eje jord altid er konkret. Det er knyttet til et sted.
Jordejerne er lokale aktører – social, miljømæssigt og økonomisk. Enten ved deres nærvær
eller ved deres fravær. Igen virker det relevant at tænke på at skulle gøre sig fortjent til en
”license to produce” som omtalt ovenfor. Når der er tale om geografisk afstand og deraf
følgende svagere sociale relationer mellem ejer og det lokalsamfund, hvor jorden ligger, bliver
denne ’license’, og dét at huske sig selv på at vise interesse og skabe relationer, så meget
desto vigtigere. I den engelske bog om stedseffekter af investeringer i jord i landdistrikter
(Gallent et al., 2019), argumenterer forskerne for, at investorer skal bidrage til at styrke
landdistriktets kvaliteter; ikke bare vedligeholde dem. Det er måske noget, fjerne ejere i
højere grad skal beslutte bevidst, hvor lokalt bosatte ejere måske i højere grad bibringes dette
via et socialt incitament.

7.2.3 Multifunktionalitet, investeringsrationaler og bedriftsstørrelser
Multifunktionalitet betyder i forbindelse med landbruget, som introduceret tidligere, at
erhvervet – og landmændene som arealanvendere - bidrager med yderligere samfundsnyttige
elementer end fødevareproduktionen og produktionen af dyrefoder. I et multifunktionelt
landbrug indgår nemlig også med skabelsen eller bevarelsen af steder, hvor det er rart for
mennesker at leve, og landbrugslandskaber, der rummer oplevelser for beboere og besøgende,
og levesteder for dyr og planter (Andersen, 2013). Landbruget som grundlag for bosætning og
levende landdistrikter er altså også indbefattet i det multifunktionelle landbrug gennem
jordens betydning for identitetsskabelse, som kan relatere sig til oplevelser i det agrare
landskab, dets herlighedsværdi, eller produkter, der er knyttet til særlige steder (se bl.a.
Korsgaard, Ferguson, & Gaddefors, 2015; Noe & Thorsøe, 2019). Et fokus på et
multifunktionelt landbrug betyder, at landbrugets eksisterende positive eksternaliteter må
søges øget, og at de negative eksternaliteter må søges begrænset. Det sidste er fx den
samfundsmæssige omkostning, der er ved at pesticider siver ned til vores grundvand og
forurener dette, eller det globale tab af biodiversitet. Her er det værd at bemærke, at en
undersøgelse af multifunktionalitet i danske landbrug fandt, at det var ejendomme i
arealklassen 50-100 ha, der var de mest multifunktionelle (Andersen, 2013).
Et multifunktionelt landbrug beskrives ofte som EU's fremtidsvision for landbruget.
Multifunktionalitets-begrebet har vundet indpas i forskningen og særligt i helhedsorienterede
planlægningstilgange til landdistrikter (Ashkenazy et al., 2018; Bjørkhaug & Knickel, 2018; de
Roest et al., 2018; Knickel et al., 2018; Koopmans et al., 2018; Rivera et al., 2018).40 I nogle
sammenhænge bruges termen ’offentlige goder’ eller ’samfundsnytte’ i stedet for
multifunktionalitet. Ordet multifunktionalitet bliver i en dansk politisk kontekst også brugt i
forbindelse med en påtænkt jordfordelings-reform, hvor flere mål kan opnås ved at jordene
samles mere praktisk omkring de gårde, der i dag står for driften.41 For så vidt det politiske
spor angår, blev det multifunktionelle aspekt ved landbrug og fødevareproduktion indført i
CAP’en 2000-2007 (se afsnit 3.1 i Broegaard et al., 2021), men i senere CAP-reformer afløst af
nye mere veldefinerede støtte-kriterier, som fx Miljø-fokus-områder (MFO), der stiller som krav
En række fremtrædende landbrugs- og landskabsforskere og -planlæggere, heriblandt Jørgen Primdahl og Lone S.
Kristensen fra Danmark, som har været samarbejdspartnere i det paneuropæiske forskningsprojekt RETHINK (20132016). RETHINK analyserede multifunktionaliteten i 14 cases fordelt på 11 EU-medlemslande.
41
https://lbst.dk/soeg/?L=0&id=2422&tx_solr%5Bq%5D=multifunktionel
40

106

til udbetaling af støtten, at alle landbrug over 15 ha. (dog ikke økologiske) skal afsætte 5% af
dyrkningsarealet til særlige miljøtiltag. 42 I de seneste forhandlinger om EU's landbrugsstøtte er
udfaldet blevet, at 25% af landbrugsstøtten skal øremærkes til ’grønne formål’.43
Herhjemme har Primdahl og Kristensen været udviklere af og fortalere for holistiske
planlægningstilgange omkring komplekse problemer vedr. arealanvendelse, miljø,
herlighedsværdi og rekreative muligheder i det åbne land. Denne metode indebærer at
landbrugere og lokalsamfundet gennem borgermøder og faciliterede proces-workshops selv
tager medejerskab til de forandringer, der ofte planlægges af kommune og stat, og
implementeres af eksterne aktører. Det er naturligvis en mere ressourcekrævende tilgang, men
forskerne har dokumenteret gode erfaringer, der er relevante både for multifunktionelle
løsninger og sammenhængskraften i lokalsamfund (Kristensen et al., 2015; Primdahl et al.,
2019). Særligt relevant for denne undersøgelse er de erfaringer, forskerne har gjort med de
lodsejere, der har været involveret i projekter, hvor netop nye/flere funktioner ønskes
implementeret i landskabet. I et helhedsorienteret planlægningsperspektiv er det afgørende, at
de involverede parter selv oplever at være medskabende, og at der er noget vundet ved selve
den proces, det er at udvirke forandring sammen som lokalsamfund. Dette indebærer, at
lodsejeren deltager i en dialog med naboer, lokalsamfund og planlæggere omkring de
forandringer, som den givne planlægning sigter på. Denne proces-tilgang har givet den
erfaring, at (en følelse af) ejerskab til forandringerne er vigtig, samt at jordejeres rationale
står i centrum af forandringsprocessen (Primdahl et al., 2019, s.134). Endvidere har Primdahl
og Kristensen erfaret, at det er vanskeligt at forene de ’erhvervsmæssige interesser’ med
lokalsamfundets. Som nævnt i undersøgelsens grundlæggende præmis, mener vi at samfundet
står over for store planlægningsopgaver i forbindelse med klima og miljøudfordringerne,
hvilket gør disse erfaringer politisk vigtige.
I forhold til empirien har denne pointe ikke været mulig at afprøve i tilfældet med de tre
større, passive investorer, men i forhold til de tre mindre investeringer, med aktiv
investeringstilgang (3, 4 og 5), giver empirien mange eksempler på, at lokalsamfundet enten
har oplevet eller forventer at opleve, at ejerskiftet har en positiv effekt på flere af de
parametre, som er en del af multifunktionalitetsbegrebet. Øget fokus på biodiversitet, lokalt
afsatte råvarer, fællesskabsfølelse og ’at her sker noget’, som bidrager til attraktiviteten ved
lokaliteten optræder i forbindelse med feltarbejdet i de tre lokalområder, hvor den nye ejer har
en aktiv investeringstilgang og vel at mærke en målsætning om fx at skabe mere økologisk
areal eller mere liv på landet. Der ligger – eksplicit eller implicit – i vedtægter,
baggrundsmateriale eller investeringsrationale for disse tre ejer-konstellationer i studiet, en
hensigt om aktivt at være en del af løsningen på de udfordringer landdistrikter og samfundet
står overfor.
På empirisk (om end lille) grundlag kan vi konstatere, at de to principielle investor-tilgange, vi
opererer med i undersøgelsen, også har forskellige tilgange til multifunktionalitet, både hvad
angår bosætningsaspekter, stedsidentitet og miljø. Det skal dog nævnes at netop omkring
miljø og adgang til naturoplevelser, gav såvel ejer-repræsentanter som forvaltere for de
udenlandske institutionelle investorer udtryk for, at de ville være åbne overfor at vurdere
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/kender-du-de-groenne-krav/) (https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
43
https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/afgoerende-aftale-for-landbruget-paa-plads-25-procent-af-landbrugsstoetteskal-gaa-til-groenne-indsatse/
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henvendelser omkring miljø-, natur-, og adgangs-projekter i det omfang, forpagter vurderede,
at det gav mening. Ikke desto mindre tyder interviewene på, at der vil være en forskel i
holdning til miljø og naturinitiativer på den primære dyrkningsflade mellem hhv. de investorer,
der er økonomisk motiveret, og dem, der primært er miljø- og naturmæssigt eller
samfundsnyttigt motiveret.
Yderligere er det vigtigt at have blik for betydningen af størrelsen på gårdene. Et flertal af
informanterne udtrykker den holdning, at de store gårde har en forretningsmæssig tilgang til
driften, der har egne økonomiske rationaler i centrum fremfor (lokal)samfundets bredere
interesser. Dette er en observation, der er uafhængig af ejerform, men da investorerne med
den passive investeringstilgang og økonomisk fokus går efter de større landbrug, hvor
administrationsomkostningerne er lavere pr hektar, kommer denne holdning til udtryk i
forbindelse med denne investor-tilgang og brugsstørrelse. Da Danmark hører til de lande i
Europa med den største gårdstørrelse,44 og man samtidig primært producerer til de
internationale markeder, er store gårde med effektivitet i højsædet mere reglen end
undtagelsen herhjemme, (som præsenteret i kapitel 4). 45 Det kan derfor være vanskeligt at
adskille holdningen til de nye ejerformer i de store bedrifter (særligt 1A og 1B) og holdningen
til strukturudviklingen generelt. Omvendt har ’de tre små’ casestudier (3, 4 og 5) alle tre
lokalsamfundets interesser indbygget eksplicit i vedtægter og/eller investeringsrationale.
At der er en kulturforskel mellem store og små landbrug, uanset ejerform, har tidligere været
genstand for diskussion i et landbrugssociologisk perspektiv (Larsen, 2016). I nærværende
empiri kommer det til udtryk som en generel bekymring for strukturudviklingens konsekvenser
for livet på landet, og særligt, om de nye eksterne ejere muligvis vil være ’stedsblinde’. At
informanter, der har været involveret i de ’små’ alternative ejerformer (3, 4 og 5), ser på
koncentrationen af ejerskabet til jorden med stor bekymring, er nok ikke overraskende, men i
et flertal af casene var der informanter, der udtrykte et ønske om, at det i fremtiden ville blive
muligt at se flere (levedygtige) mindre landbrug, mere levende landdistrikter med små
virksomheder, gerne tilknyttet stedet, som fx fødevareproducenter, der kunne bidrage med
såvel stedsengagement som styrket stedsidentitet. De tre casestudier af de ’små’ og aktive
investeringer adresserer alle disse ønsker igennem deres arbejde for samme målsætning.
Dermed ligger vores empiri sig i forlængelse af både EU-parlamentets resolution (fra 2017, se
bilag 3 i litteraturgennemgangen, Broegaard et al., 2021), og tidligere forskning på området,
der udtrykker bekymring over den strukturudvikling, vi ser, med stigende brugsstørrelser og
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https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=25861

Vi nævnte i Litteraturgennemgangen (Broegaard et al., 2021, kapitel 3.1) at EU-kommissionens nye CAP-reform
ville betyde en omfordeling af støtten til fordel for de mindre landbrug i Europa. Den endelige tekst fik imidlertid
indført en passus om at hvert enkelt land laver sine egne beregninger og modeller: ”Størstedelen af EU's
landbrugsbedrifter er på under 28 hektar, og disse små landbrug kan derfor ikke opnå stordriftsfordele. For at
afhjælpe dette kan EU-landene vælge at støtte mindre landbrug gennem omfordelingsbetaling. For at omfordele støtte
til mindre landbrug kan EU-landene afsætte op til 30 % af deres nationale budget for indkomststøtte til en
omfordelingsbetaling. Denne betaling ydes for de første hektar på en bedrift, hvilket vil sige, at alle hektar under en
vis tærskel får yderligere støtte. Denne tærskel fastsættes af det enkelte medlemsland. Det hjælper mindre landbrug,
da en større andel af bedriftens hektar vil være berettiget til højere betalinger. De nationale myndigheder fastsætter
et loft for, hvor mange hektar der kan få tildelt denne betaling (30 hektar eller den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i
landet, hvis den er over 30 hektar). Beløbet pr. hektar fastsættes af det enkelte EU-land og må ikke være højere end
65 % af den gennemsnitlige betaling pr. hektar. Beløbet for den supplerende betaling pr. hektar varierer fra land til
land.” (Kilde: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/incomesupport/additional-optional-schemes/redistributive-payment_da)
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stigende koncentration af ejerskabet til jorden (Bjørkhaug & Knickel, 2018; Bunkus &
Theesfeld, 2018; Knickel & Maréchal, 2018), og en polariseret udvikling med affolkede og
funktionstomme landdistrikter og øget urbanisering (Ashkenazy et al., 2018; Knickel, 2016;
Knickel et al., 2018; van der Ploeg et al., 2015).

7.3 Fremtidsperspektiver, landdistriktsudvikling og eksternt
ejerskab
Hvilke tanker gør naboer og professionelle sig om betydningen af eksternt ejerskab på
længere sigt? Ifølge studiets interviews kredser tankerne især om de særlige
beslutningsområder, som ejere ikke overlader til forpagtere, som er alle de langsigtede og
blivende beslutninger (arealanvendelse, langsigtede investeringer) og måske sætter nogle
rammer for driften, der udspringer af hvad ejerne ønsker at opnå (eller at undgå). Heri indgår
også valget om ejer-drift eller forpagtning, og herunder valget af en forpagter, der ’matcher’
investors ønsker og værdier.
Når man taler om ejerskab, taler man om kontrol. Det private ejerskab er ikke uindskrænket,
forstået på den måde, at man som ejer ikke må gøre ”hvad man vil” med jorden. Man må kun
gøre hvad man vil indenfor de rammer, som vores fælles love og regler udstikker. Ejer
etablerer rammerne for brugen af jorden, så de (ideelt) mindst lever op til lovens krav, og
eventuelt går videre end denne. Foruden ejers eget værdigrundlag og samfundets love,
påvirkes ejerne af økonomiske incitamenter, fx gennem EU's landbrugsstøtte, til at gøre noget
og undlade at gøre andet.
I de tilfælde, hvor ejer vælger ikke selv at stå for driften af jorden, bortforpagtes den ’daglige
drift’ til en forpagter for en nærmere defineret årrække. Ejer vil finde en forpagter, der
’matcher’ vedkommendes ønsker til ejendommens drift og trives med de ejer-udstukne
rammer – og hvor begge parter er tilfredse med den jordbrugsmæssige og økonomiske aftale.
Ejer kan definere en række krav til forpagters brug af jorden, der går længere end den
gældende lovgivning, grundet ejers særlige interesser eller rationale. Det ser vi fx i de
forskellige cases som et forbud mod at bruge recirkuleret gødning (case 1A), eller et krav om
at jorden dyrkes økologisk (case 3, 4 og 5). Når disse rammer først er etableret, vil de nok
opleves som ”hverdagsagtige” for forpagter og lokalsamfund, særligt når der er talte om
kontinuitet i arealanvendelsen, som der er i casene 1A, 1B, 2, til dels 3 og 4, men ikke desto
mindre er det vigtigt at holde sig for øje, at det er ejer, og ingen anden, der kan ændre disse
beslutninger (indenfor lovens rammer, selvfølgelig).
Som tidligere nævnt, har nærværende studie ikke været i stand til at inkludere cases hvor
fjernejeskab og ejer-drift er kombineret, fx en investering af en udenlandsk kapitalfond, der
drives af ejer-repræsentant, dvs. gennem ansatte driftsledere og medarbejdere. Disse
modeller findes, også i Danmark, men de adspurgte cases har ikke ønsket at deltage i
projektet. I en sådan ejer-drevet investeringsmodel har ejer naturligvis en direkte indflydelse
på jobskabelsen, da valg af produktionsgren så vel som teknologiske valg spiller en stor rolle
for jobskabelsen pr ha., og hvem der ansættes i de skabte eller bevarede jobs. Det er
beklageligt, at studiet ikke har kunnet medtage ejer-drevne eksterne investeringer, da de
sandsynligvis (på baggrund af konstateringen af vigtigheden af den lokale karakter af
forpagterne i de gennemførte casestudier) opleves at have/skabe anderledes stedseffekter end
de cases, hvor fjernejet er kombineret med bortforpagtning. Det er et element, der ønskes
undersøgt i fremtidige studier af emnet.
Alle casene i studiet repræsenterer forskellige ejerrationaler men repræsenterer alle
konstruktioner med bortforpagtning af jorden (se uddybning af årsagerne hertil i
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metodekapitlet (2)). I disse cases, hvor den daglige drift er bortforpagtet, ses ejers indflydelse
ikke først og fremmest i hverdags-hændelserne. Når driften - indenfor de aftalte rammer –
besluttes og varetages af en forpagter, siger det næsten sig selv, at det er de elementer, der
ligger udenfor det ’daglige’, som ejer blander sig i.
Ejer kan ændre ønske mht. afgrødetype og produktionssystem og vil - fx i forbindelse med en
genforhandling og eventuelt udfasning af en forpagtningsaftale og indenfor rammerne af den
gældende lovgivning – kunne gennemføre ændringer, der vil mærkes tydeligt for de
omkringgivende naboer. I vores feltarbejde blev der bl.a. nævnt investeringer med
fjernejerskab, hvor hhv. storskala husdyrproduktion og træafgrøder, havde skabt spændinger
mellem lokalsamfund og (fjern)ejer. I ét område vakte en arealanvendelsesændring fra
golfbane til landbrug lokal skepsis. Som en del af ’grønne virksomhedsregnskaber’ bliver det
mere og mere almindeligt for virksomheder fra andre sektorer, fx hightech- eller
medicinalvirksomheder, at investere i jord, hvorpå der fx etableres skov, hvis CO2-lagring
figurerer positivt på virksomhedens miljøregnskab (se fx Gubra, 2021; S.E. Svenstrup, 2021).
Det er også ejerens privilegium at vælge forpagteren. Alle de analyserede cases fungerer med
danske forpagtere. Fire af de seks cases fungerer endvidere aktuelt med lokale forpagtere
(case 1A, 1B, 2 og 3),46 mens to cases – dem på mindre øer – netop havde tiltrækning af unge
landmænd som et af deres formål (case 4 og 5). Selv om det vurderes meget sandsynligt at
det vil fortsætte med lokale forpagtere, er der ingen garanti for, at det bliver ved sådan i
fremtiden. Valget af forpagtning (og til hvem) eller hjemtagning er noget, ejer alene beslutter.
Aktuelt, med mangeårige forpagtningsaftaler med lokale landmænd, anvendes
landbrugsproduktionen fra investorernes marker som landbrugsproduktionen fra resten af
forpagters drift: Det indgår som foder i lokale husdyrproduktioner (case 1A, 1B, 2, delvist 3,
delvist 4), eller sælges (eventuelt gennem forskellige mellemled) til konsum (case 3, 4, og 5).
I et tidsperspektiv, der går ud over de gældende forpagtningsaftaler (op til 15 år, i de
analyserede cases), er det dog ikke givet, at ejer fortsat forpagter jorden ud. Selv om ingen
har givet udtryk for at tænke i sådanne scenarier i de analyserede cases, er det teoretisk og
praktisk muligt for ejer at hjemtage driften og fx ansætte en driftsleder og derved i fremtiden
være dén, der bestemmer over produktionen. Det kan måske lyde usandsynligt; men når man
taler om ejerskab til jord, og langsigtede investeringer, er det vigtigt at gøre sig klart, at man
sagtens kan tale om tidsperspektiver på 30, 50 eller 80 år. Med den aktuelle pandemi eller den
nylige rapport fra FN’s Klimapanel i tankerne (IPCC, 2021), hvem af os kan påstå, at vi kan
overskue eller forestille os samfundet til den tid? Hvad vi ved er, at fødevarer og rent vand er
essentielle ressourcer og at vi ikke skal bruge mindre af dem i fremtiden. Corona-pandemien
har for nylig vist os en situation, hvor ejerskabets nationale tilhørsforhold var vigtigere for
fordelingen, end det har været i generationer (fx ved vaccineproduktion). Dette sætter
ejerskabet af landbrugsjorden og kontrollen med dens produktion, i et særligt perspektiv.
Netop kontrollen med landbrugsjorden, der er skoleeksemplet på en begrænset og essentiel
ressource, i et langsigtet tidsperspektiv, er noget, der fremhæves af de interviewpersoner, der
repræsenterer jordbrugsfonde, hvad enten de er nationalt eller lokalt orienterede (case 3, 4 og
5). Direktøren for DØJ udtrykker direkte et mål om at sikre, at der er demokratisk kontrol med
landbrugsjorden, fordi den er en knap ressource, og fordi der i fremtiden bliver større og større
krav og ønsker til hvad landbrugsjorden skal hjælpe os med: Fødevarer, CO 2 opbevaring,
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Forstået som forpagtere, der boede i lokalområdet forud for forpagtningsaftalen.
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klimatilpasning, biodiversitet og jobs (interview, 20. januar 2021). 47 Multifunktionalitet af
landbruget, med andre ord.
Sekretariatsleder i LAG-Bornholm og en af initiativtagerne til såvel Imarksætterprojektet som
det nydannede Bornholms Økojord A/S understreger også vigtigheden af ejerskabet til jorden
– vel at mærke et bredt forankret ejerskab blandt mange aktionærer. Han udtrykker det
således:
”Ejerskab og betydningen af det... Det er måske, for mig at se, det allervigtigste: At få
knyttet producent og forbruger sammen via ejerskabet. Dels får vi indsigten i, hvorfor
varerne skal koste det, de gør; [dels] hvad det gør, at de bliver produceret, som de gør.
Hvornår er man som forbruger parat til at tage skridtet videre og betale en højere pris
for noget? Det er man jo først, når man får endnu mere kendskab til det, og følelsen for
det… et sted, en producent. […] Ejerskabet er utroligt vigtigt […] Både medejerskabet
som ejerskab og medejerskabet som engagement, for de går hånd i hånd. (Interview,
16. april 2021)
Han understreger også, at det er en langsigtet dagsorden, både som noget, der vil tage tid, og
som får implikationer langt ind i fremtiden, for vores børnebørn (interview, 16. april 2021).
Netop det langsigtede perspektiv er noget, der nævnes af flere lokale informanter, og hvor de
udtrykker en vis bekymring relateret til det eksterne (i begge tilfælde udenlandske) ejerskab
(case 1A og 1B). For en af de interviewede lokale informanter (case 1B) betyder det ikke noget
i det daglige, at det er en udenlandsk institutionel investor, der har købt den store gård i
landsbyen. Han kender den lokale forpagter og synes han passer stedet godt. Først når han
tænker lidt længere frem, så melder spørgsmålene sig:
”… den dag [forpagteren, nævnt ved fornavn] ikke længere vil drive jorden… hvad så?
Hvad vil kapitalfonden så? Vil de så sælge det igen? Håber de, at jordprisen er steget? Vil
det komme til salg… eller hvad? […] Det kan godt bekymre mig lidt. Hvad sker der
bagefter? Vi kender [forpagteren, nævnt ved fornavn] så godt… så der tænker man ikke
på, at det er en anden én, der ejer det […]. Men… hvad sker der, efter den 12-årige
periode stopper…” (Interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021).
Direkte adspurgt, hvad bekymringen går på - om det fx relaterer sig til at der kunne komme
en forpagter, der ikke kendte egnen, eller ikke opførte sig ordentligt – forklarer han, at
bekymringen går på det med engagementet – for selv om der heller ikke er garanti for at en
ny ejer ville kende området eller opføre sig ordentligt, så ”typisk, når det er en ejer, så er det
nogen, der engagerer sig lidt mere i lokalsamfundet.” (Interview, lokal informant, Ferup, 9.
marts, 2021). Citatet udtrykker det faktum, at investorer – eller forpagtere – kan påvirke et
lokalsamfund gennem deres fravær så vel som gennem deres tilstedeværelse.
En lokal informant fra Vestmøn, hvor den anden af de studerede udenlandske institutionelle
investeringer (1A) ligger, udtrykker på samme måde en bekymring om fremtiden og
fjernejerskabets og stordriftens mulige påvirkning af lokalsamfundet på længere sigt. I tiden
mellem at interviewet blev aftalt og gennemført, talte han med forskellige naboer og kollegaer
om undersøgelsens overordnede spørgsmål, nemlig hvorvidt det påvirker et lokalsamfund, når
en gård ejes af en ekstern ejer, og hvis ja, hvordan. Her var det tydeligt, at der var en udbredt
bekymring om hvordan områdets udvikling ville blive præget, hvis den udenlandske investor
opkøber andre gårde i området. Med lokalkendskab er det nemlig tydeligt, at der kommer 2-3
nabogårde på markedet over de næste 5-10 år. Der spekuleres på, om investor har set dette,
Konkret operationaliserer DØJ sin position gennem at kræve at man skal være bosiddende i Danmark for at kunne
erhverve aktier (Dansk Økojord A/S, 2019, side 10). På den måde sikrer man et vist geografisk overlap af ejerskab og
økosystemservice-påvirkning, som er goder på samfundsniveau.
47
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om det er årsagen til deres første investering, og om de har en intension om at lave større
marker. Storskala samdrift forventes at betyde en endnu større afkobling mellem samfund og
landbrug, ligesom det forventes at ville betyde mindre variation i landskabet og mindre
diversitet i planter og afgrøder (interview, lokal informant, Vestmøn, 11. marts, 2021).
”Der kan man ikke bare gå og plante et lille hjørne til. Så – med større brug bliver det
nødvendigvis anderledes natur; det vil være en anden bedrift-form end nu, hvor det
da er rimeligt varieret med de små brug. […] [Med henvisning til samdrift mellem
meget store bedrifter] Det giver ikke meget vekselafgrøde i naturen! Det er måske
eksemplet på, hvad det kan betyde, når der bliver rigtig meget i samdrift. Sådan kan
det nemt blive.” (Interview, lokal informant, 11. marts, 2021).
Lokale informanter omkring de udenlandske institutionelle investeringer har begge steder også
udtrykt en bekymring for, at disse eksterne opkøb gør det endnu vanskeligere for lokale unge
landmænd at få en fod indenfor i landbruget, som selvejende landmænd, hvis de skulle ønske
det (Interview, lokal informant Vestmøn, 11. marts 2021; lokal informant Ferup, 9. marts,
2021; personlig kommunikation, lokal informant, Vestmøn, 3. marts 2021). Dette er på trods
af at modellen med opkøb og bortforpagtning - i medierne og flere interviews - præsenteres
som værende noget, der øger eller letter adgangen til jord for de unge; vel at mærke under
den præmis, at de ønsker at være ’selvstændige landmænd’ med eget CVR-nummer, men
uden nødvendigvis at eje egen jord.
Selv om det ikke siges direkte i interviewene, er det logisk at forvente, at en investor, der
stiller større krav til fx miljømæssige hensyn og skabelse af økosystemservices, som kræver en
mindre intensiv landbrugsproduktion og arealanvendelse, også må være villig til at reflektere
dette mindre produktionspotentiale (med øgede positive eksternaliteter som fx
økosystemservices) i den økonomiske del af den forpagtningsaftale, som forpagtere tilbydes.
På denne måde kan investor og dennes økonomiske mål have en direkte påvirkning på
eksternaliteter af gårdens landbrugsdrift – positive så vel som negative.48
Flere interviewpersoner betoner netop forskellene mellem forskellige investorer og deres
formål eller rationale, som værende afgørende for hvordan de påvirker natur og miljø – og
lokalsamfund (Interviews, Teamleder, Plan & Udvikling, Aabenraa kommune, 26. januar 2021,
LAG-koordinator Sønderborg-Aabenraa; KTS landsbylaug formand, 19. januar, 2021,
forpagtere i case 3, 17. januar 2021, m.fl.). Man skal aldrig skære alle over en kam, og på
samme måde skal man differentiere mellem investorer og deres forskellige rationaler.49
Vi må samtidig konstatere, at oplevelserne med nye ejere er blandede. Nogle informanter
oplever ikke nogen generel tendens eller sammenhæng mellem ejerskabsformer og
opmærksomhed på miljø og biodiversitet (Interviews, landbrugsrådgiver, Syddansk Økologi,
15. januar 2021; Teamleder Plan & Udvikling, Aabenraa kommune, 26. januar 2021, LAGkoordinator, Sydsjælland, 12. marts, 2021). En af de interviewede repræsentanter for et
landsbylaug, der ikke generelt ser det som værende af betydning for lokalsamfundet, hvem
der ejer jorden, har dog ét punkt, hvor han mener, at ejerskabet kan påvirke lokalområdets
udvikling (interview, Formand, KTS landsbylaug, 20. januar, 2021): Det angår adgangen til det
åbne land og muligheden for at lave lokale projekter, der nyder godt af adgang til privatejede
naturområder. Han fortæller om et naturoplevelses-projekt, man lokalt lige har opnået
Hvis disse eksternaliteter bliver værdisat, og derved internaliseret i de økonomiske regnskaber, er det klart, at
indregningen af dem også vil reflektere sig i den økonomiske bundlinje, eller i den pris, som forbrugerne skal betale.
49
Som nævnt tidligere har de mellem-led eller kapital-forvaltere, der forbinder investor og forpagter, en stor og vigtig
rolle i denne ligning, men vores undersøgelse har ikke analyseret på dette aspekt. Se eventuelt Hansen et al., 2021,
afsnit 5.1.
48
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fondsstøtte til. Han er meget taknemmelig for, at det kan lade sig gøre at lave en aftale med
fire lokale landmænd, om at landsbyen kan bruge deres jord, mose og eng, til naturoplevelser,
hytter og observationssteder, uden at skulle betale for det. Han reflekterer over, at hvis det nu
var kapitalfonde, der var ejere i fremtiden,
”så kunne det måske blive svært at lave den slags aftaler? Fordi de her landmænd,
der har stillet jord til rådighed, de er jo en del af samfundet” (Interview, formand for
KTS landsbylaug, 20. januar, 2021).

7.3.1 Fremtidsforventninger i lyset af corona-pandemien
Corona-pandemien har øget nødvendigheden af og muligheden hjemmearbejde til niveauer,
ingen nok ville have forestillet sig før foråret 2020. Det har ændret radikalt på de vilkår, man
som bosat på landet skal indstille sig på, hvis man har et arbejde i byen. Flere af de
interviewede ejendomsmæglere mente, at erfaringerne med at arbejde hjemmefra, ville få
flere danskere til at bosætte sig på landet (fx interview 3. december 2020; 2. marts, 2021), da
det alt andet lige gør det mere attraktivt at bosætte sig på landet. Danskerne har under
pandemien også opdaget deres eget land, som følge af rejserestriktionerne, og det kunne
tydeligt aflæses hos ejendomsmæglerne, hvor interessen for sommerhuse var steget betydeligt
(se også S. Bech, 3. maj 2021). Det har været med til at skabe en optimisme, særligt i de
landdistrikter, der i høj grad afhænger af turismen.
Det virkede til at pandemien i disse lokalområder kunne øget engagement/ønske om
medejerskab til udviklingen. Der var ikke i feltarbejdet taget højde for denne situation og
derfor har vi heller ikke haft et metodisk fokus på hvilken betydning pandemien har haft/
potentielt vil få for landdistrikternes udvikling, trivsel og selvforståelse. Landdistrikternes
selvsikkerhed, fristes man til at sige.50 Disse mere overordnede betragtninger nævnes for at
kontekstualisere hvordan at stemninger i landdistrikterne farver informanternes oplevelse af og
holdninger til de mere grundliggende udviklingstendenser. Disse følelser, af om det går godt
eller skidt for lokalsamfundet, kan, hvis de deles af et bredere segment, få indflydelse på
hvordan lokalbefolkningen stiller sig over for helhedsorienterede planlægningsinitiativer og
udviklingstendenser generelt og landbrugets rolle i landdistrikterne mere specifikt.
Interviewede eksperter, investorer og investor-repræsentanter har nævnt, at pandemien er
med til at øge interessen for landbrugsinvesteringer, der netop er langsigtede og sikrer adgang
til og kontrol med fødevareproduktion. Vi finder det på sin plads igen at nævne, at
kommissæren for klimapolitik i EU har påpeget den sårbarhed, som corona-krisen har vist os,
og derfor hvor vigtigt det er at genskabe balancen mellem menneskets aktiviteter og naturen.
Han nævner specifikt behovet for en bedre balance mellem natur, fødevaresystemer og
biodiversitet (EU COM, 2020b, side 1, se Broegaard et al., 2021). Pandemien har yderligere
udstillet dels relevansen af at være beredt på kriser, selv om de ikke kommer ofte eller hurtigt,
og dels sårbarheden af vores globalt forbundne økonomi overfor brudte eller forsinkede
leverandørkæder. Tilsammen viser dette relevansen af langsigtede perspektiver på fx
diskussionen af fødevareproduktionen, hvor lokale eller regionale løsninger fremstår mere
robuste, end dem, der afhænger af globale kæder.
50

På Samsø, hvor beboerne i sommeren 2020 havde oplevet et meget stort turist-indryk, var holdningerne delte. Nogle mente, at der

havde været alt for mange turister og andre ønskede at forlænge sæsonen for at udnytte potentialet. De første mente, at det lokale og
sammenhængskraften var truet af turismen. Ligeledes på Samsø var det store solcelle-projekt midt på øen, løbet ind i lokal modstand,
en modstand der syntes forstærket af, at der nu var tilflytning og ’generel optimisme’.
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Hvordan disse mega-begivenheder vil præge den fremtidige debat om dansk landbrug og den
samfundsnytte det skaber (eller producerer på bekostning af), vides endnu ikke. Flere forskere
har allerede længe argumenteret for behovet for systematiske ændringer i landbruget (og
landbrugspolitikken) for at genopbygge resiliensen og bæredygtigheden i landbruget og af
landdistrikterne (Bjørkhaug & Knickel, 2018; Knickel et al., 2018). Corona-håndteringen har
vist en politisk beslutningsdygtighed, når der er folkesundhed på spil. Det er der jo også, om
end på en mere langsigtet bane, omkring klimaforandringer og miljøproblemer.

7.4 Særlige forhold omkring det udenlandske ejerskab?
Spørgsmålet om nye ejerformer og ejere i dansk landbrug - og deres investeringsrationaler er ikke noget, der normalt har offentlighedens store bevågenhed. Men noget, der med jævne
mellemrum trækker overskrifter, særligt i landbrugsmedier, er, når det er en særlig gruppe af
eksterne investorer, der køber jord. Nemlig, når det er udenlandske investorer. I dette
underafsnit trækker vi på materialet på tværs af cases for at stille skarpt på, hvordan det
udenlandske ejerskab til landbrugsjord i Danmark omtales, og hvorfor udenlandske investorer
eventuelt ses som anderledes end danske investorer og fjernejere. Som nævnt i kapitel 3 har
danske investorer købt landbrugsjord i udlandet svarende til 2,5 gange det areal, udlændinge
har opkøbt herhjemme, hvilket medfører en vis ambivalens i dansk landbrug overfor dette
tema. Denne ambivalens bliver også sporadisk italesat i empirien og det er derfor vanskeligt at
fremhæve ét mønster i hvordan, informanterne stiller sig overfor udenlandsk ejerskab.
Det kan konstateres, at der er tegn i den offentlige debat på en vis uvilje mod at udenlandske
investorer køber landbrugsjord (L. Andersen, 2020; D. S. Bro, 2021; H. A. Christensen, 2021;
Hansen et al., 2021; T. R. Mørch, 2020). I de to cases, der har omhandlet udenlandske
institutionelle investeringer, har interviewene indikeret, at der har været stor lokal interesse
om ejerskiftet, som har givet indtryk af at være velkendt i lokalbefolkningen – måske ikke i
detaljer, men som noget, der er blevet talt en hel del om. Én lokal informant fortæller, at hun
kender til naboer i området, som føler sig ”’usikre’ eller mistroiske” når et landbrug i området
overtages af et udenlandsk firma, og driver det som firma, og ikke, som traditionelt, ved at
ejeren selv bor på gården (personlig kommunikation, formand for Fynslund lokalråd). En
informant fra Vestmøn Lokalforum fortæller at der er ”mange der synes, det er noget underligt
noget” at et lokalt landbrug er købt af en udenlandsk institutionel investor (personlig
kommunikation, 3. marts, 2021). Det er noget, flere af informanterne uopfordret fortæller
deres personlige holdning til. De interviewede ejerrepræsentanter for de udenlandske
investorer udtrykker også, at de begge er klar over den ofte negative holdning, som
udenlandske investeringer i dansk landbrug mødes med – særligt i ’offentligheden’ (Interviews,
23. og 25. februar 2021). Begge understreger dog, at de ikke oplever nogen problemer i deres
professionelle kontakter med potentielle sælgere og potentielle forpagtere (ibid.).
Nationalitet og geografi hænger ofte sammen; men ikke altid. Hvor DST i sin opgørelse over
udenlandske ejere af dansk landbrugsjord medtager udlændige, der ganske vist er herboende,
men ikke har dansk statsborgerskab, må man stille sig selv spørgsmålet, om udenlandske
statsborgere, der er der flyttet permanent til Danmark og har købt en landbrugsejendom,
nødvendigvis opleves som ’eksterne’ i forhold til det lokalsamfund, de fungerer i? En informant
fra Sønderjylland nævnte et eksempel, hvor det i hvert fald ikke – i hendes vurdering - er
tilfældet. Igennem de seneste 20-25 år har der i det vestlige Sønderjylland været en række
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store landbrugshandler, særligt af kvægfarme, til hollændere, der har en højere købekraft,
flytter til, og bliver en del af lokalsamfundet. På trods af deres udenlandske baggrund opleves
det ikke som fjerneje, da de jo netop, som ejere, bosætter sig på gårdene (Interview,
Teamleder, Plan & Udvikling, Aabenraa kommune, 26. januar, 2021). Tager man dette udsagn
for pålydende, ser det altså ud til, at langsigtet, lokal bosætning betyder mere, for opfattelsen
af ’fjernejerskab’, end ejernes nationaliteter, når det drejer sig om personligt ejede gårde. 51
I forhold til selskabsejerne findes der overordnet set to positioner i interview-materialet: Den
ene position er, at kapitalen er neutral, og at det er underordnet, hvor investor kommer fra, og
at kapitaliseringen af landbruget er nødvendig for at skabe eller fastholde arbejdspladser og
produktion. Den anden position er, at de investorer, der ikke kommer fra Danmark og er en del
af det danske samfund, ikke har en egeninteresse i at bidrage til skabelsen af samfundsgoder
som rent drikkevand, landdistriktsudvikling, biodiversitet, bæredygtighed og klimaindsats;
samfundsgoder der pt. kan ses som positive eksternaliteter af særlige landbrugstilgange, der
kun i ringe grad præmieres økonomisk.52
Den første position - fortalerne for kapitaltilførsler i dansk landbrug, også dem der kommer fra
udlandet - betoner behovet for kapital (fx forpagter i case 1B), og at driften af store landbrug
er den samme, uanset om det er den ene (udenlandske investor) eller anden (lokale store
jordejer) der køber jorden (fx interview med IWC landbrugsafdelingsdirektør, 23. januar 2021,
interview med TED ejerrepræsentant, 25. februar 2021).53 Den interviewede direktør fra
landbrugsafdelingen i IWC kommenterer at ”storytellingen ville være bedre” hvis det var
danske pensionsmidler, der blev brugt til at investere i dansk landbrug (ibid.), men at der er
en tilbageholdenhed i Danmark i forhold til at investere i landbrug. 54
Den anden position er repræsenteret af bl.a. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. DØJ tager
udgangspunkt i at landbruget bør være samfundsnyttigt og skal levere på mange forskellige
Hvad angår de hollandske landmænd, er det en betragtning der også dokumenteres i specialet ’Hollandske
landmænd i Danmark - bekymring eller beundring?’ (KU, 2000), senere sammenskrevet til en videnskabelig artikel
(Jeppesen & Nissen, 2002).
51

52

Nogle af de omtalte samfundsnytter er territorielt knyttede (fx landdistriktsudvikling og jobskabelse,

herlighedsværdier og adgang til naturen og til dels biodiversitet (forstået som herlighedsværdi) og drikkevand (der
ganske vist flyder under jorden, men alligevel har et begrænset nedsivningsområde)). Andre af de omtalte
samfundsgoder er ikke geografisk afgrænsede, som fx klimaindsats og biodiversitet (forstået som genetisk bevarelse),
hvor goderne, når de først er skabt, ikke begrænses til det areal, hvor de er skabt i. Derfor kan man stille
spørgsmålstegn ved, om det giver mening at differentiere mellem investorers nationalitet, eller om det snarere er
investerings-rationalet, der bør differentieres ud fra? Eller er en form for ”nærheds-differentiering” relevant, snarere
end nationalitet?
53
Forskellen kan ligge i økonomien da det giver en bedre økonomi for sælger, at efterspørgslen øges pga. den
udefrakommende interesse, og for forpagter, fordi det er en mere attraktiv måde at finansiere sin bedriftsudvidelse,
uden at skulle gældsætte sig voldsomt (Interview, forpagter, case 1B, 25. februar 2021), eller da det er en måde at
udvide sin bedrift i situationer hvor det ikke ville have været muligt for forpagter at købe (Interview, IWC
landbrugsafdelingsdirektør, 23. februar, 2021).
54
Dette kædes sammen med sektorens ”dårlige renommé” i Danmark (interview 23. februar, m. fl.). Udenlandske
investorer har været i gang med landbrugsinvesteringer længere tid (Interview, IWC landbrugsafdelingsdirektør, 23.
februar, 2021; interview, forpagter, Vestmøn, 26. februar 2021), ligesom flere peger på at dansk landbrug har et godt
omdømme i udlandet – bare ikke herhjemme (ibid.). Det samme pointeres af andre investorer med nære relationer til
udenlandske kapitalfonde, der er interviewet til undersøgelsen. Flere af de interviewede personer kommenterer, at det
udenlandske ejerskab er et emne, som der er del modstand imod, men mener enten, at det vil blive mere accepteret,
når vi vænner os mere til det i Danmark, eller at det er hyklerisk at købe billige landbrugsprodukter i supermarkederne
og så ikke acceptere de produktionsvilkår, det skaber for producenterne. Andre nævner det store danske engagement,
der er i landbrugsproduktion i andre lande, særligt i Østeuropa, og påpeger at når ’man’ investerer i udlandet, må
’man’ også selv være åben overfor investeringer herhjemme. ’Man’ der investerer, er dog typisk personer eller dertil
oprettede selskaber i landbrugssektoren (eventuelt også med kapital udefra), mens ’man’ der skal være åben,
inkluderer såvel danske landmænd som samfundet som helhed.
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bundlinjer (miljømæssigt, mht. biodiversitet, klima, landdistriktsudvikling, bæredygtige
fødevarer, natur og rekreation, osv.), og stiller derefter spørgsmålet om hvorvidt de
udenlandske kapitalfonde kommer med den dagsorden? DØJ svarer selv på spørgsmålet.
Svaret er nej.
”Når de store brug sælges, bliver de typisk købt af udenlandske kapitalfonde, der
udelukkende går efter at få placeret deres kapital godt og sikkert… men ikke af sig selv
ønsker eller stiller krav til økologisk dyrkning, til klima, til natur. For dem er det ro,
stabilitet, produktiv jord og mulighed for videresalg, der er interessant. Men det er ikke
samfundsmæssigt nyttigt, mht. økologi, bosætning, beskæftigelse… Udenlandske
kapitalfonde kan være OK, jeg har ikke noget imod det. Men i dansk landbrug, og i det
danske samfund, har vi jo brug for at vi stiller nogle krav til landbruget, og vi kommer til
at stille endnu større krav til landbruget omkring klimavenlige indsatser, større
biodiversitet, mere økologi og drikkevandsbeskyttelse. Og når kapitalfonde kommer til
Danmark, er det jo ikke deres mål. De er her alene ud fra en spekulativ tankegang:
’Hvordan vi kan få lav-rente (mens der er negativ rente ude i Europa), vi har stor kapital,
vi er nødt til at sætte vores penge i noget, indtil der er andre forhold, så vi sætter dem i
sikker havn i en periode. Og i Danmark har vi ingen Gule Veste rendende rundt i
gaderne; der er rimelig ro på den politiske scene, der er ikke langt fra højre til venstre,
det er et velreguleret samfund og med lav inflation. Wow- så hvorfor ikke gå til Danmark,
og købe noget jord, og så vente, og så trække os ud senere.’ Min pointe er: De kommer
ikke til at give samfundsnytte til Danmark på økologi, drikkevandet, klima,
bæredygtighed, biodiversitet” (interview, Direktør for DØJ, 20. januar, 2021).
Der er dele af Landbrug og Fødevarer, der også er bekymret for en udvikling, hvor der
kommer mange udenlandske investorer. Det gælder bl.a. formanden for Familielandbruget,
Landbrug og Fødevarer, Lone Andersen, der betoner bekymringen omkring netop et scenarie,
hvor udenlandske investorer med en passiv investeringstilgang ejer store dele af dansk
landbrugsjord, fordi det vil kunne bremse realiseringen af danske klima-, miljø- og
bæredygtighedsambitioner, der involverer, hvordan jorden dyrkes, ligesom det frygtes, at det
kan skade landdistriktsudviklingen og landbrugets omdømme, hvis landbruget yderligere
afkobles fra lokalsamfund og samfund (L. Andersen, 20. januar, 2020).
Alternativet fremsatte i foråret 2021 et lovforslag om at justere landbrugsloven, så
udenlandske kapitalfondes indflydelse på dansk landbrugs reduceres, konkret gennem at
genindføre kravet om at det skal være en uddannet dansk landmand, der skal have
bestemmende indflydelse på en udenlandsk ejet gård (Folketinget, 2021). Yderligere
fremsattes forslag om at (gen)indføre et loft for, hvor meget areal en enkelt person eller et
enkelt selskab må eje. Forslaget blev ikke vedtaget, men problematikken blev anerkendt af
flere partiers landbrugs- eller landdistriktsordførere. Regeringen har efterfølgende nedsat en
tværministeriel arbejdsgruppe, der skal ”afdække mulighederne for at begrænse opkøb
foretaget uden for EU” for at sikre, at de udenlandske opkøb ”ikke tager overhånd”
(Fødevareministeriet, 12. maj 2021). Ministeriet selv skal ”med jævne mellemrum” analysere
udbredelsen af det udenlandske ejerskab til landbrugsjord i Danmark for Ministeren (ibid.).
En mellemposition udtrykkes bl.a. af direktøren for Bornholms Landbrug og Fødevarer, der
vurderer, ligesom mange andre informanter, at andelen af selskabseje - og også udenlandsk
selskabseje - vil stige med tiden. Det ses med andre ord som en forventelig eller uafvendelig
udvikling. Direktøren understreger, at han forventer, at det vil være modeller, hvor kapitalen
ganske vist er udenlandsk, men hvor forpagterne eller driftslederne vil være lokale, kendte
ansigter med lokal tilknytning og lokalkendskab (Interview, 26. april 2021). Med andre ord
noget, man som lokalsamfund ikke vil mærke særlig meget til i det hverdags-relationelle.
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Netop det lokale ansigt på forpagteren. som værende vigtigt for et godt samarbejde med
lokalsamfund og respekt for lokale normer og traditioner, understreges af flere, både
ejerrepræsentanter (AWFI for TED (case 1B) og IWC for case 1A, interviews, 23. og 25.
februar, 2021) og forpagtere (fx forpagter 1A, 26. februar 2021).55

7.5 Landmand som selvstændig virksomhedsejer: Et brud på
selvejerkulturen?
Man kan ikke spørge om nye ejerskabsformer i dansk landbrug uden også at diskutere
forpagtning og selveje, fordi de nye ejerskabsformer alle bryder med den lange tradition, som
dansk landbrug har for netop selvejet.
Direktøren for Bornholms Landbrug- og Fødevarer (BLF) udtrykker det således:
”Det ligger simpelthen så dybt begravet i kulturen omkring landbruget, at … det er der,
man synes, man er rigtig landmand: at man ejer noget jord selv. […] Det ligger så dybt i
de unge landmænd, at man er skolet til det: I deres øjne, og typisk i landbrugserhvervet,
så er den eneste måde at være selvstændig på, at man ejer sin bedrift og man ejer sin
stald” (Interview, 26. april, 2021).
Dette ser han også hos deltagerne i ”Generationsskifteskolen”, som BLF er i gang med at
gennemføre. Når de unge starter på kurset, er det med én målsætning: At blive selvstændige
landmænd, på et tidspunkt. Og det er vel at mærke ”selvstændig landmand” i den klassiske
forstand: at eje sin bedrift (ibid.). Det er i denne kontekst, af en kulturelt dybt forankret
forståelse af hvad det vil sige at være ”rigtig landmand”, at italesættelse af en anden måde at
være landmand på, skal ses. Den anden måde understreger ”selvstændig” som noget, man er
gennem sit CVR-nummer, som virksomhedsejer, men uafhængigt af sit (mulige) jordejerskab
og organiseringen af adgangen til den jord, man driver. Det er en italesættelse, der er at finde
i hele landbrugssektoren og – ifølge direktøren for BLF – måske særligt på landbrugsskolerne
(Ibid.). Dette forklares som en logisk konsekvens af strukturudviklingen, der nødvendiggør en
ny måde at se på det at være ”selvstændig landmand”, eftersom bedrifterne er så store, at
finansieringen af dem, i privat regi, er mere og mere vanskelig.
En af de interviewede forpagtere, der samtidig ejer egen jord, forklarer åbenhjertigt, at det i
starten føltes mærkeligt at arbejde på langtidsforpagtet jord, med en anden ejer, i stedet for
at have købt den selv (forpagter, case 1B). Med tiden har han vænnet sig til det. Det var en
god, rationel beslutning rent økonomisk. Dét, ikke at have gældsat sig så hårdt, som han
havde skullet for at købe gården selv, er en lettelse, og giver han en anden frihed i driften af
sin virksomhed. Mellem linjerne kan man læse, at det er følelsesmæssigt – måske kulturelt -,
at det har været en udfordring.
En lokal informant, interviewet i forbindelse med casen i Ferup (1B), er uddannet landmand og
videreuddannet til økonomikonsulent, og arbejder i en landboforening. Han har altså både en
lokal og en professionel vinkel på ændringerne i ejerskabet i dansk landbrug. Han udtrykker
forståelse for den lokale landmand, der har valgt at organisere sin driftsudvidelse gennem
forpagtning fra en udenlandsk institutionel investor i stedet for selv at købe gården, og ser
udviklingen som ”ganske naturlig”, grundet vanskeligheder med finansiering af meget store
enheder (interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021). En landdistriktskoordinator, der
I modsat fald kunne det risikere at føre til en fremmedgørelse, og en manglende værdsættelse af lokale
kompetencer (ibid.). Her henvises til forskellige udenlandske investeringer i Østeuropa og i Afrika som
skrækeksempler på sådan fremmedgørelse. Igen understreges det at ’investorer er forskellige’ og at deres
stedseffekter også er det (Interview, forpagter 1A, 26. februar, 2021).
55
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ser på landdistrikter fra en trivsels- og udviklingsvinkel, fremhæver på samme måde de
positive elementer ved den nye måde at tænke landbrug og forpagtning på: På grund af
kapitalbehov, er de nye ejerformer timet rigtigt. Gennem at kapitalstærke interessenter køber
op, kan lokale landmænd forpagte og komme i gang med at dyrke jorden, uden at stå i stor
gæld. Det skaber jobs og gør at husene på landet bliver beboede (Interview,
landdistriktskoordinator, Sønderborg kommune, 18. januar 2021).
Netop det med ikke at stifte stor gæld, som landbruger, er noget, der også ligger DØJ på
hjerte (case 3). DØJ ønsker at gøre op med det de kalder ”fordomme” om at landmænd skal
være selvejere. Hvorfor skulle unge landmænd det, når unge elektrikere ikke mødes med
samme forventning, bare de har deres gode værktøj og gode evner, spørger DØJ direktøren
retorisk (Interview, 20. januar, 2021). For DØJ er netop gældsproblematikken vigtig at undgå,
fordi DØJ ser gældsætningsgrad og omstillingsparathed som omvendt proportionale. 56 I
litteraturen ses også et opråb om, at det kapitaltunge og forgældede, stordrifts-landbrug
modvirker innovation og vanskeliggør tilpasning til lokale forhold (Knickel et al., 2018)
Ejerrepræsentanten fra IWC, case 1A, vurderer, at modstanden mod tilførslen af kapital,
gennem investeringer og forpagtningsløsninger, er noget, man ser i en overgangsperiode, og
som vil aftage, efterhånden som man vænner sig til det i Danmark (Interview, 23. februar,
2021). Han udtrykker glæde over, at et par af forpagterne er unge landmænd, og at IWC på
denne måde hjælper til et generationsskifte.57
Andre aktører interviewet til undersøgelse er dog ikke begejstrede for forpagtningsudviklingen. Én af dem er en lokal informant fra Vestmøn (Interview, lokal informant, 11.
marts, 2021). Reservationen går bl.a. på den midlertidighed, der ligger indbygget i en
forpagtningsaftale, særligt når der ikke er mulighed for at forpagteren kan købe jorden. Denne
midlertidighed, og bekymringen for, hvad det gør ved landdistrikterne, går igen i mange
interviews. Den kortsigtede ’minedrifts-tilgang’ til jordbruget, der kunne følge af
midlertidigheden, har i hvert fald de to udenlandske institutionelle investorer (1A og 1B) sikret
sig imod, gennem at deres kapitalforvaltere har opstillet et system, hvor de holder øje med
jordens kvalitet og at forpagteren ikke ’tager’ mere end han ’tilfører’ (Interviews,
ejerrepræsentanter der også er kapitalforvaltere, 23. og 25. februar, 2021). De to investorer
med national rækkevidde (2 og 3) arbejder bl.a. med den langsigtede hensyntagen til jorden
og dennes frugtbarhed gennem bæredygtighedsscreeninger og natur- og miljøindsatsplaner for
de forskellige investeringer, bekostet af investor.
Der kan dog også være en midlertidighed på den sociale bane, når man taler om
forpagtningsdrevet, snarere end ejerdrevet jord. Det er primært denne øgede midlertidighed,
der bekymrer mange af de lokale informanter i interviewene. Så længe der er tale om en
person, der er bosat fast på den gård, der drives, er der for lokalsamfundet sådan set ikke
nogen forskel på om en gård ejes eller forpagtes af den, der driver den. I Ferupgård-casen
udtrykkes det sådan:
”Hvis man blev forpagter på en ejendom og flyttede ind, så vil man jo ikke tænke på om
man er ejer eller forpagter; om det er en ekstern investor eller kreditforeningen, der har
finansieret. Det er lidt lige meget. Især på Ferupgård, hvor lejen er over en lang periode.
Samme position omkring gældsætning og etablering af adgang for unge landmænd gennem forpagtning genfindes i
casene fra Samsø (4) og Bornholm (5), hvilket ikke er overraskende, da de tre initiativer har tætte bånd og i vid
udstrækning er videreudviklet fra hvad de på Samsø kalder ”Samsømodellen”.
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Igen bør man huske hvordan denne problemstilling er opstået og bliver italesat både i erhvervet og politisk i
forbindelse med liberaliseringerne af landbrugsloven: den nødvendige kapital for at generationsskifte dansk landbrug
kan ikke løftes af næste generation af unge landmænd selv. Bankerne og realkreditinstitutterne er påholdende med
långivning og derfor kræver situationen en tilførsel af ekstern kapital, hvis man ikke skal gå en langsom afvikling af
den eksport-orienterede (primære) del af dansk landbrug i møde.
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Så tror jeg, at sådan nogen [der boede på gården, som forpagter] vil engagere sig lige så
meget i lokalsamfundet, som en ejer vil. Hurdlen er, om den, der benytter husene nu, er
nogen, der ikke har samme tilhørsforhold til egnen, og dermed ikke samme lyst til at
deltage i lokale aktiviteter.” (Interview, lokal informant, Ferup, 9. marts, 2021).
Dét, der – umiddelbart - gør en forskel for lokalsamfundet, er altså hvorvidt en gård som
Ferupgård bebos af en ’fast’ person; én, der tænker sig selv som en del af stedet og
lokalsamfundet, også på lang sigt, og derfor engagerer sig; eller om gården bliver sekundær
for brugeren af den.58 Den sociale midlertidighed nævnes som en negativ konsekvens af en
kombination af nye ejerskabsformer og strukturudvikling med voksende bedriftsstørrelser i
casene fra Fanefjord (1A) og Ferup (1B), ligesom det er noget, der ligger flere informanter
meget på sinde, dog som mere generelle betragtninger til den udvikling, der ses i
landdistriktet, og uden relation til den konkrete case (3).
Empirien udtrykker med andre ord mange perspektiver på strukturudviklingen og
ejerskabsudviklingen i dansk landbrug og mål og midler i landbrugspolitikken og disses
betydning for landbrugskultur og lokalsamfund. Mange informanter har i deres kommentarer
kredset omkring spørgsmålet: Er strukturudviklingen et vilkår, der er givet, som vi må indrette
os efter, eller noget, vi har indflydelse på?

7.6 Opsummering
Opsummerende kan vi konstatere, at det er svært at skelne bedriftsstørrelse og afstand fra
fjerneje. Afstand – fjernhed – er en faktor i sig selv, uanset om det er som forpagter eller ejer,
at landbrugeren indgår. Geografisk afstand betyder noget for relationerne,
hverdagsrelationerne, som er det der umiddelbart påvirker lokalsamfund som stedseffekter.
Funktionstømning er en faktor i sig selv, uanset ejerform. Den er relateret til
strukturudviklingen i landbruget og i samfundet som helhed, med centralisering af en lang
række funktioner, der flytter til stadigt større byer.
Ejerskabet indeholder privilegiet af kontrollen over jordens anvendelse, over lang tid, ift.
arealanvendelse, produktion og økosystem-services – indenfor rammerne af den gældende
lovgivning, selvfølgelig. Selv om det er hverdagsrelationerne og nutiden, der fylder mest i
interview-materialet, byder såvel ejerskabets (ikke-afsluttede) tidsramme og en global krise
som Covid19 os at huske at ’tage det lange lys på’ og inddrage de langsigtede implikationer af
nye ejerskabsformer, inklusive det fjerne, det udenlandske og det institutionelle ejerskab; tre
aspekter der kan være, men ikke nødvendigvis er, sammenfaldende.
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Se citatet om dette i afsnit 7.1 om ejer, forpagter og hverdagsrelationer.
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8

Konklusion

Denne eksplorative undersøgelse finder, at der er en sammenhæng mellem ejernes
formål med jordejerskabet og dettes stedseffekter. Fra et landdistriktsperspektiv er
det derfor vigtigt at blive klogere på, hvad de nuværende ændringer i ejerskab og
motiverne til at eje jord betyder for livet på landet og vores miljø og klima. Det er
særlig relevant i en situation, hvor der forventes yderligere vækst i de nye ejerformer. Der er
nemlig stadig ikke forsket særlig meget i hvad det betyder, når jordejerne ikke længere bor i
lokalsamfundet, og i højere grad er selskaber end personer. Projektet ”Landbruget og lokale
værdikæder: Hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til
landsbyernes trivsel?” er så vidt vides det første studie herhjemme, der har undersøgt
(mulige) stedseffekter af de nye ejerkredse og investeringsrationaler, som liberaliseringen af
landbrugsloven har muliggjort i Danmark gennem nye ejerformer som fx selskabsejet og
gennem lempelsen af en række krav og reguleringer af ejerskabet til landbrugsjord.
Det overordnede spørgsmål for forskningsprojektet har været om (og hvordan) nye
ejerformer, ejerkredse og investeringsrationaler i landbruget påvirker nærliggende
lokalsamfunds trivsel, og i forlængelse heraf, om nogle ejerformer eller investeringsrationaler
fremmer en positive lokal udvikling mere end andre. Som beskrevet i introduktionen lagde vi
op til at besvare dette gennem dels en gennemgang af litteraturen med fokus på Vesteuropa,
dels en analyse af udviklingen i bedriftsstrukturer og ejerformer i dansk landbrug via
registerdata, og endelig en kortlægning og analyse af lokale stedseffekter af konkrete
ejendomme under nye ejerskabsformer, som vi kunne identificere gennem casestudier. 59 Det
skal understreges, at det er tale om et eksplorativt studie, der har til formål at tage et første
spadestik ind i en kompleks og samfundsrelevant problemstilling, der ikke tidligere har været
genstand for meget forskning i en Vesteuropæisk sammenhæng. De seks casestudier er
udvalgt, så de viser et spektrum af ejerkredse, fra små, lokale jordbrugsfonde, over danske
kapitalfonde til udenlandske ditto. Da der ikke findes et overblik over hverken de nye
ejerformer eller de nye ejerkredse i dansk landbrug, har de måttes udvælges dels ud fra cases
omtalt i medierne, og dels ud fra hvilke ejerkredse, der sagde ja til at deltage. I sin endelig
form er studiet endt med ikke at repræsenterer finansielt orienterede ejere, der er direkte og
aktivt involverede i driften af ejendomme, bl.a. grundet afslag fra aktører af denne type. Dette
fravær vil det være vigtigt at rette op på i fremtidige undersøgelser.
Det (begrænsede) empiriske materiale fra casestudierne tegner et tankevækkende billede,
hvor materialet i høj grad falder i to halvdele, både hvad angår investeringsrationale og
investeringstilgang, der ser ud til at sam-variere, og hvad angår stedseffekterne. Med hensyn
til det første, er de finansielt orienterede investeringer arealmæssigt og økonomisk store, og
de har en passiv investeringstilgang. Omvendt er de mere ideelt orienterede investeringer
arealmæssigt og økonomisk mindre, og investorerne har en aktiv investeringstilgang.
Med hensyn til stedseffekterne tegner materialet et ret konsistent billede af positive
stedseffekter fra de små, ideelt orienterede investeringer med aktive investeringstilgange. De
tre ideelt orienterede og mindre investeringer har formulerede mål om samfundsnytten ved
59

De stedseffekter vi kiggede efter inkluderede ændringer i den lokale økonomiske aktivitet (brug eller udbud af lokale
services, lokale jobs, skabelse af nye produkter eller afsætningskanaler, m.v.); ændringer i sammenhængskraften i
lokalsamfundet, som har operationaliseret ved at spørge ind til samarbejder (nye eller mistede, lokale eller med
eksterne aktører), engagement (af investor og af forpagter og evt. andre) i lokale foreninger og initiativer; og
oplevelser af ændringer for stedsidentitet eller stedets attraktivitet, hvor vi spurgte ind til informanters oplevelse af
mulige ændringer i bosætningsattraktivitet, tilflytning, og tilførsel af kompetencer og inspiration. Endelig har vi spurgt
ind til mulige ændringer i miljø, natur og adgangen til naturen, relateret til den nye ejerform/investeringsrationale.
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landbruget – bæredygtig fødevareproduktion, klima, miljø, biodiversitet og
landdistriktsudvikling. Disse nye ejerskabs-konstruktioner har betydet uændret eller mere
forskelligartet arealanvendelse og produktion. Deres positive stedseffekter ses såvel indenfor
lokal jobskabelse (eller job-bevaring eller konsolidering), som skabelse af nye services,
inklusive indenfor oplevelsesøkonomien, udvikling af nye produkter af højere værdi og gennem
nye, bedre betalende afsætningskanaler. Det ses også i forhold til sammenhængskraften lokalt
gennem skabelse af nye samarbejder (både mellem forskellige lokale aktører, og mellem lokale
aktører og aktører udefra), et aktivt engagement i foreningslivet (både fra lokalt organiserede
ejerkredse og fra forpagtere); og styrkelse af den lokale identitet eller stedsbranding. Der er
en neutral eller positiv påvirkning på tilflytning, tiltrækning eller involvering af nye kræfter og
kompetencer, og endelig er der eksempler på skabelse af bedre adgang til landbrugslandet og
styrkelse af biodiversitet og økologisk drift.
Bosætning, stedsattraktivitet og det åbne land som levested for vilde dyr og planter har
ganske lidt bevågenhed fra såvel investor som forpagter i de store, finansielt orienterede
investeringer i studiet, da det her er den økonomiske rentabilitet, der er det primære fokus.
Disse investeringer har blandede stedseffekter, men overordnet er de oftere neutrale eller
negative. Det kan være tab af jobs gennem effektivisering af driften og forenkling af
produkter; men der er også cases, hvor nye jobs er skabt hos forpagteren, der har kunnet
udvide sin husdyrproduktion på egen gård. Det kan været tab af lokale services, der lukker
samtidig med ejerskiftet. Ingen af de tre finansielt orienterede cases har udviklet nye
produkter eller afsætningskanaler, eller skabt nye lokale samarbejder eller såkaldt ekstralokale samarbejder (altså samarbejder, der trækker på kræfter udenfor lokalsamfundet og på
den måde tilfører viden, netværk eller andre ressourcer). Netop omkring
stedsudviklingspotentialet i nye forbindelser mellem aktører, der er forankrede forskellige
steder, havde projektet oprindeligt en hypotese om at særligt de internationale investorer
kunne få en stedsbetydning gennem sådanne ’translokale forbindelser’; men denne hypotese
har måttes forkastes. Der er ikke tilført nye kompetencer, og den lokale identitet er påvirket
neutralt eller negativt, gennem en voksende følelse af midlertidighed, af udkant. Ingen af
investorerne eller investor-repræsentanterne er engagerede lokalt i foreningslivet, men en
enkelt forpagter er. I to af disse cases er det yngre landmænd, der forpagter jorden, hvorfor
den nye ejerform og passive investeringstilgang kan ses som faciliterende en form
for ’generationsskifte’ i hvem der forpagter jorden og altså – i kontraktperioden - tager
beslutninger om dens dyrkning. Det nye ejerskab har betydet en uændret eller mindre
forskelligartet arealanvendelse og produktion. Adgangen til naturen er bibeholdt, og natur- og
miljøindsatser følger primært gældende lovgivning. Flere af de store og finansielt orienterede
investeringer er ganske vist begyndt at arbejde med bæredygtighedsanalyser eller såkaldte
ESG-rapporteringer (om miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige elementer), men ikke
som en integreret eller bærende del af deres forretningsmodel.
Selv om det er et eksplorativt studie, og et lille materiale, tyder denne første undersøgelse af
stedseffekterne af nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget i Danmark derfor helt
klart på, at de investorer, der har investeringsrationaler, der har landdistriktsudvikling blandt
deres motiverende formål, har flere positive stedseffekter, end investorer, der primært er
drevet af finansielle formål (og vel at mærke i studiet udelukkende er repræsenteret ved
investorer, der har en passiv investeringstilgang). Hermed besvares det overordnede
forskningsspørgsmål. Dette betyder også, at studiet viser, at det er et emne, det er vigtigt at
forstå bedre, så man kan agere med rettidig omhu, da ejerskabet til landbrugsjorden har en
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række langsigtede indflydelser på såvel natur og miljø som trivsel og sammenhængskraft i
vores landdistrikter. Der har hidtil været meget lidt fokus på jordejerskabets og
investeringsrationalets betydning for landdistrikter og stedsudvikling – både forskningsmæssigt
og politisk. Heldigvis er interessen voksende. Litteraturgennemgange identificerede et centralt,
Britisk studie af stedseffekter fra udefra kommende investeringer gennem 10 europæiske
cases (Gallent et al., 2019). Mere forskning er nødvendigt, bl.a. findes der ikke et overblik
over, hvem der ejer jorden og hvorfor; ligesom der mangler forståelse af stedseffekterne af de
nye ejere og deres investeringsrationaler. Stedseffekterne af fjernejerskabet er også værd at
undersøge, hvis vi vil forstå, hvad der er vigtigt for at skabe landbrug med liv på landet.
Det betyder noget, hvem der ejer jorden og hvorfor. Ejerrationalet ser ud til at være
vigtigere end ejerformen. Eksempelvis er en ejer, der har formuleret et mål om at bidrage til
en positiv udvikling i landdistrikterne, ikke overraskende mere tilbøjelig til at engagere sig i
denne og skaber derved flere positive stedseffekter, end én, hvis formål formuleres
forretningsmæssigt og som derfor fokuserer på den økonomiske bundlinje. Her afspejler
investeringernes målsætning om stabile afkast og langsigtet indtjening sig i højeffektive
storskala-landbrug, hvor én bundlinje, den økonomiske, dominerer, om end ESG-hensyn
vinder indpas. Der er i bedste fald tale om ’vedligeholdelse’ snarere end styrkelse og udvikling
af ’countryside capital’, landdistriktskapitalen, for nu at bruge et ord fra forskningslitteraturen
(Gallent et al., 2019; Garrod et al., 2006).
Det at eje jord er altid konkret. Det er knyttet til et sted. Studiet viser at jordejerne er
lokale aktører – socialt, miljømæssigt og økonomisk. Enten ved deres nærvær eller ved deres
fravær. De store, institutionelle investorer i case-materialet engagerer sig ikke lokalt. Når
jorden er bortforpagtet, er det på den kortere bane forpagter, i højere grad end ejer, der
præger hverdagsrelationen til lokalsamfundet og ’tegner ansigtet’ for gården udadtil. Lokalt
engagement afhænger her af forpagterens tilknytning, ikke ejerform.60 Lokale forpagtere
skaber kontinuitet og giver tryghed, på den korte bane. 61
Men jordejerskab er langsigtet. Det udtrykkes meget klart i interviewene med alle investorrepræsentanter. Det er altså ikke nok at beskæftige sig med hverdagsrelationerne og
ændringerne på den korte bane, hvis vi vil forstå de mulige ændringer, og deres implikationer
på sigt, som nye ejere og investeringsrationaler skaber i landdistrikterne. I interviews med
lokale beboere og foreningsrepræsentanter udtrykkes der en utryghed, når talen falder på
fremtiden, både for de landbrug, der ejes af udenlandske institutionelle investorer, og de
nærliggende lokalsamfund. Jordejerskab betyder kontrol med en begrænset og essentiel
ressource, så vel som dens arealanvendelse, økosystempåvirkning, jobskabelse, og afgrødeanvendelse. Det er ejeren, der beslutter om jorden skal forpagtes ud, og til hvem, og hvilke
krav – foruden dem der sættes af den gældende lovgivning - han eller hun ønsker at stille til
forpagter, produktionsform og eventuelt pleje af lokalsamfundsrelation.
Case-materialet og litteraturstudiet tegner et billede af at stedsidentitet, tilknytning,
og tilhørsforhold bliver påvirket af såvel de nye ejerformer i landbruget som af
størrelsen af driftsenhederne i landbruget. Vores studium tyder på at ejer, ejerrationalitet
og brugsstørrelse ikke kan adskilles helt. Med større bedrifter følger et tab af aktivitet ved de

Her skal det huskes, at vi ikke har haft mulighed for at undersøge cases hvor ekstern investor også driver bedriften
selv. Disse ejerskabskonstruktioner kan forventeligt vise andre dynamikker omkring stedseffekter og bør igen søges
inddraget i fremtidige studier.
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Skiftet fra ejer-drevet til forpagter-drevet landbrug kan følge af en lang række forskellige konstruktioner, og er på

ingen måde begrænset til (som i vores casestudier 1, 2 og 3) situationer hvor der er en institutionel ejer. På en lang
række punkter, er det skiftet fra ’ejer-drevet’ til ’forpagter-drevet’, der opleves lokalt – snarere end det er de
bagvedliggende ejerskabskonstruktioner.
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fjernt beliggende gårde, relativt til ejers (eller forpagters) bopæl, hvor vedkommende typisk er
mest engageret. Fjerne ejere kan være sværere for lokalsamfundet at skabe relationer til og få
i tale. Og måske har fjerne ejere sværere ved at se lokalsamfundets synspunkt? Jo større
bedrifter og selskaber, jo mere business-like opleves ejernes tilgang, selv til almennyttige
projekter, der før var ‘styret’ af sociale normer, viser vores interviews. Materialet indikerer, at
nogle udviklingstendenser hænger sammen og forstærker hinanden: Strukturudviklingen og
vigende forståelse by og land(-brug) imellem. Stigende brugsstørrelser og eksternt ejerskab er
en del af dette, men kan ikke sige alene at være ansvarlige herfor. Selv indenfor ’ejer-drevne’
landbrug, hvor en eksisterende gård opkøbes og sam-drives med køberens hidtidige bedrift,
kan bedrifts-vækst betyde, at folk på en given lokalitet oplever en ’funktionstømning’, eller et
der kommer ”en større grad af udkant” end tidligere, ved at en tidligere (lokal) ejer sælger og
flytter fra, og den nye køber ikke flytter til, men fx lejer bygningerne ud og driver jorden fra sit
eget geografiske (og relationelle) udgangspunkt.
Finansialisering i dansk landbrug. Materialet viser en begyndende tendens fra ’selvejer’
over ’finansiel sektor som reel ejer’ til institutionelt ejerskab med bort-forpagtning af jorden til
landmænd. Tendensen går altså i retning af flere landbrugsinvesteringer fra ikkelandbrugsmæssige investorer, som søger langsigtede, sikre investeringer. Det er med andre
ord en finansialisering af landbrugsjorden, der er begyndt i Danmark. De finansielt orienterede
investeringer skubber yderligere på strukturudviklingen imod endnu større enheder.62 Det er
en udvikling, som mange informanter er kede af eller bekymrede over, da de oplever at den
skaber endnu dårligere renommé for dansk landbrug blandt danskerne selv. Her henviser de til
en oplevet omvendt proportionalitet mellem bedriftsstørrelse og lokalsamfundets accept af
gener fra landbruget. Enkelte informanter påpeger dog, at de rigtig store jordejere, som fx
godsejere, ofte har en økonomisk position, der tillader dem at dyrke knap så tæt på skel, som
fx landbrug i ’mellemsegmentet’ (med nogle hundrede hektar) ser sig nødsaget til af
økonomihensyn. Flere informanter fremhæver vigtigheden af at bygge bro mellem landbrug og
resten af befolkningen, så vel som mellem land og by. De ønsker bl.a. at gøre dette gennem at
knytte forbrugere og producenter sammen, fx gennem at forbrugerne bliver med-investorer
eller med-ejere og derved interessenter, eller ved at landbrugeren i højere grad er sig bevidste
om at de – i forhold til den bredere offentlighed - skal gøre fortjente til en ’license to produce’.
Litteraturstudiet har vist, at der konstateres en stigende koncentration af ejerskabet til
landbrugsjorden i hele Europa (såvel som i mange andre dele af verden), og at der kommer
ikke bare nye ejere, men også nye investeringsrationaler til. Fra at eje jorden for at dyrke den,
bliver det mere hyppigt at eje jorden - eller være medinvestor i den - som investering. Dette
giver jorden en ny rolle som investeringsobjekt ud fra finansielle motiver eller forventninger,
kaldet finansialisering eller finansgørelse. Dette er et radikalt brud med den måde, hvorpå
landbrug og ejerskabet til landbrugsjorden har været organiseret i Danmark i århundreder,
hvor der sammen med ejerskabet til jorden har været et tilhørsforhold til stedet, en
tilknytning, tit gennem generationer, som betød, at landbrugs- og stedsengagement ofte var
samvirkende. Med finansgørelsen af jorden som et (muligvis) ’steds-blindt’ investeringsobjekt
og med landbrugslovens liberalisering ser vi nye ejerformer til landbrugsjorden og nye ejere
samt forskellige investeringsrationaler bag de aktuelle jordhandler, i forhold til tidligere.
Registeranalysen viser en markant forskydning i dansk landbrug fra individuelt ejede
landbrug til aktie- og anpartsselskaber over de seneste 20 år. Med hensyn til monitorering
af og overblik over ændringerne i ejerskabet til jorden, viser litteraturen, at der ikke eksisterer
en egentlig monitorering af udviklingen omkring koncentration af ejerskab, hverken på et
62

En relateret problemstilling ved at finansliggørelsen øges og finansielle rationaler og ’instrumenter’ bliver en del af

erhvervet, er, om forvaltningen forberedt på det? Det virker til at være rettidig omhu at se nærmere på dette.
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dansk, et nordisk eller et europæisk plan. Danmarks Statistiks nylige analyse af ”Udenlandske
ejere af landbrug” (Danmarks Statistik, 2020) er en vigtig første undersøgelse på området
(som ikke eksisterede, da vi formulerede forskningsprojektet), men kortlægger kun en del af
ændringerne i ejerskab til jorden, nemlig den del, der involverer udenlandske aktører, men
ikke fx tendensen i retning af institutionelt ejerskab og fjerneje. I forbindelse med den nyligt
nedsatte tværministerielle arbejdsgruppe under Fødevareministeriet skal Ministeriet ”med
jævne mellemrum” analysere udbredelsen af det udenlandske ejerskab til landbrugsjord for
Ministeren (Fødevareministeriet, 12. maj 2021). Vi er ikke bekendt med planer for en større og
mere systematisk kortlægning, desværre.
For så vidt angår overblik over omfanget af fjerneje og eksternt ejerskab i dansk landbrug
repræsenterer Forenet Kredits nylige rapport om fremtidens ejerformer (Hansen et al., 2021),
og specielt afsnittet om de reelle ejere i danske landbrugsselskaber, et interessant og
indledende overblik. Men heller ikke her er der tale om en løbende monitorering af udviklingen
(jævnfør dog den tværministerielle arbejdsgruppe omtalt ovenfor) og undersøgelsen giver
også kun en indikation på de tilfælde, hvor det ikke længere er én person (og dennes familie),
der alene har den bestemmende indflydelse i selskabet. I disse tilfælde kan det være tale om
eksternt ejerskab og fjernejerskab; men ret beset kan der også være det, hvor én person og
dennes familie har den bestemmende indflydelse. Der har i hvert fald i medierne været omtalt
fx udenlandske familie-opkøb af danske landbrug. Foruden den gode tredjedel af såvel de
landbrugsaktive selskaber som de jordejende selskaber, hvor det ikke er én person og dennes
familie, der har den bestemmende indflydelse, er der altså også teoretisk mulighed for at en
andel af de øvrige selskaber, hvor én person og dennes familie, har den bestemmende
indflydelse, også er eksterne ejerskaber eller fjerneje. Situationen viser dels relevansen af
meget klare begrebsdefinitioner, og dels begrænsningerne i de eksisterende registeranalyser i
forhold til at kortlægge hhv. fjernejerskab og eksternt ejerskab i landbruget. De nye (2017)
regler om registrering af de reelle ejere af selskaber giver heller ikke noget overblik over
selskabernes samlede ejerkreds, og dermed et indblik i om ejerskabet eksempelvis er delt
mellem kun 3 personer eller flere tusinde personer. Alle danske selskaber er forpligtet til at
føre en ”Ejerbog” med dokumentation for hvem der er virksomhedens kapitalejere og
panthavere, og hvor stor en andel de hver især ejer. Informationerne i ejerbogen er imidlertid
ikke offentlig tilgængelige, men kun til rådighed for de offentlige myndigheder. Indenfor
rammerne af den eksisterende lovgivning er det derfor ikke muligt at monitorerer
spredningen/koncentrationen i ejerskabet til dansk landbrug.
Liberaliseringen af landbrugsloven over de seneste årtier har betydet at krav til
uddannelse, antal ejendomme der kan ejes eller sam-drives, og naboers fortrinsret til
suppleringsjord er droppet. Ligeledes er loftet over det maksimale areal, der må ejes eller kan
sammenlægges eller sam-drives, blevet fjernet. Bopælspligten på landbrugsejendommen er
ændret fra et krav om, at ejer eller forpagter skulle bebo, til at ejendommen blot skal være
beboet i en begrænset årrække. Samtidig er der åbnet op for selskabserhvervelse og -eje.
Oprindeligt var det formålet med ”landbrugspligten”, som alle ejendomme over 2 ha er
underlagt, at landbrugsejendomme skulle; (1) bevares som selvstændig brug, (2) være
forsynet med beboelsesbygninger og (3) drives af beboerne på ejendommen. Alle tre krav
havde således vigtige stedseffekter mht. at sikre bosætning og aktivitet på landet. Det har
liberaliseringen af landbrugsloven dog ændret på. I den gældende version af landbrugsloven 63
er formålet blevet reduceret til; (1) sikre en forsvarlig og flersidig anvendelse af
landbrugsejendomme…, (2) sikre en bæredygtig udvikling af jordbrugserhvervene og en
forbedret konkurrenceevne i disse erhverv, (3) tilgodese bosætning og udvikling i
landdistrikterne samt (4) bevare selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i
63
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jordbruget samt sikre det fornødne produktionsgrundlag for jordbrugserhvervene. Det
sidstnævnte formål ”at bevare selvejet” er dog i praksis en indholdstom formulering, der er
bevaret fra tidligere versioner af Landbrugsloven; i realiteten er der ikke længere nogen
lovgivningsmæssig styring af en ønsket ejerform indenfor landbruget. Landbrugspligten består,
men er ikke længere et væsentligt middel i det offentliges styring af ejendommes drift og
landbrugsjordens anvendelse, og disses stedseffekter.
Selv om det ikke har været muligt at lave de registerbaserede undersøgelser af geografi for
ejer og ejendom, som vi havde ønsket os fra starten, viser registeranalyserne en vækst i det
eksterne ejerskab (som tidligere var umuligt, men nu er muliggjort gennem tilladelse af
institutionelt og udenlandsk ejerskab), hvilket kan indeholde ’fjerneje’ og mange forskellige
investeringsrationaler. Omfanget af de nye ejerformer, det eksterne ejerskab og af fjernejet,
kendes ikke præcist. Medierapporter og interviews tegner et billede af at det – ikke så
overraskende – særligt er de finansielt orienterede aktører, der er i hastig fremmarch. Der er
også en vækst i de ideelt orienterede investeringer, som er værdibaserede og har en udpræget
aktiv investeringstilgang, men deres absolutte størrelse er meget mindre. 64
Strukturudvikling: Afstand mellem ’selvejer’ og ’lokalitet’ vokser, selv i ’traditionelle’
ejerskabsformer, når brugsenhederne i landbruget bliver større. Vores undersøgelse tyder på,
at afstand betyder noget for engagementet, for stedsudviklingen og stedsidentiteten; kort
sagt: for relationerne. Relationen mellem ejer (eller forpagter) og lokalsamfund, og
kommunikationen mellem parterne, ændrer typisk karakter - fra det hverdagsagtige til det
formelle og måske business-prægede - når afstanden stiger. Det kan betyde noget for hvor
nemt det er at snakke sammen, finde lokale løsninger og skabe lokale muligheder.
De ideelt motiverede investorer i studiet har et eksplicit ønske om at ændre den
strukturudvikling, der ellers har præget landbruget (og samfundet) de seneste 50 år. Desuden
ønsker de at sikre et bredt, demokratisk ejerskab til den knappe ressource, som landbrugsjord
er. Og grundet deres målsætninger om generationsskifte og liv på landet, investerer de i
relativt mindre landbrugsejendomme. Empirien har peget på, at de finansielt orienterede
investorer (der i studiet udelukkende er repræsenteret ved investorer med en passiv
investeringstilgang), der investerer i store ejendomme, som eventuelt yderligere bliver samdrevet med andre ejendomme, ikke – i hvert fald ind til videre – foretager nye dispositioner i
forhold til det dominerende produktions-set-up i dansk landbrug. Vi mener derfor, at er der en
risiko for at de nye ejere med passive investeringstilgange ’stedsblindt’ øger afstanden – eller
følelsen af afstand – mellem lokalsamfund og landbruget og dets værdikæder. Stedseffekterne
af eksterne stor-skala ejere med en aktiv investeringstilgang er desværre ikke reflekteret i
studiet.
Stedseffekterne af ændringer i landbruget er i høj grad præget af relationer; af hvem, der er
forpagter og hvad vedkommende ’står for’. Der er tegn i empirien på, at opnåelsen af
landbrugets multifunktionalitet er nært koblet til relationer med lokalsamfundet og dettes
sammenhængskraft. Det går igen i mange interviews med lokale aktører, at dette kan betyde
mere, end hvordan ejerskabet er organiseret. Her er det igen vigtigt at fremhæve
begrænsningen ved det forholdsvis lille empiriske materiale. Et større datasæt, der inkluderede
et meget større antal nye ejere og investeringsrationaler ville måske tegne et klarere eller

Et slag på tasken er – alene for tre aktører, med hvem der har været kontakt i denne undersøgelse – at ca. 5000 ha
nu ejes af disse tre institutionelle aktører, og at tallet af hektar er voksende. Yderligere kommer nye udenlandske
institutionelle investorer på banen, senest en hollandsk jordfond, der ønsker at investerer i landbrugsjord i Danmark.
For de undersøgte ideelle investorer, når de pr forår 2021 til sammen op på 714 ha. Hertil kommer initiativer som
Andelsgaard m fl.
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justeret billede. Det har i hvert fald været tilfældet i andre geografiske kontekster
(Nanhthavong et al., 2021).
Miljømæssige effekter af finansialisering og ændringerne i ejerrationaler. Det
eksplorative studie tyder på, at det formål, en ejer har med at eje jorden, sætter sit aftryk på
brugen. Ejernes formål med at købe jord kan derfor også ses i deres indsats i forhold til klima
og miljø. I fremtiden får vi endnu mere brug for at kunne inddrage ejerne af ’det åbne land’ i
forhold til alt fra CO2-reduktion til biodiversitet og klimasikring. For investorer, der primært
investerer i jord som en langsigtet, sikker investering med stabilt afkast, synes der ikke at
være meget incitament til at engagere sig i de miljømæssige, rekreative og øvrige
samfundsmæssige påvirkninger, der ikke aktuelt reguleres (og måles på), fordi de accepteres
som ’eksternaliteter’ forbundet med landbrugsdriften. Hvor samfundet ikke rammesætter, er
det nemlig jordejeres rationale, eller personlige præferencer, om man vil, der bliver styrende
for, om de involverer sig i skabelsen af de kollektive goder.
Økosystemservices indenfor miljø, vandkvalitet og biodiversitet er normalt ikke værdisat
økonomisk og indgår derfor ikke i økonomiske kalkuler. Kun hvis der er særlige ideelle eller
værdibaserede motiver til landbrugsinvesteringer – som det fx er tilfældet med de tre små
cases - går ejerne længere end loven pålægger dem, og kræver yderligere miljø- og
naturindsatser fra deres forpagtere. Liberaliseringerne af landbrugsloven (som redegjort for i
kapitel 4) har muliggjort en begyndende finansialisering af landbruget i Danmark; noget der
allerede længe har været muligt i andre lande, fx i Østeuropa. Finansialiseringen bryder
radikalt med den kobling der tidligere har været mellem ejerskab, tilknytning og
stedsengagement, som vi har været vant til igennem århundreder, der har betydet at
landbrugs- og stedsengagementet ofte var samvirkende. Samtidig ser det ud til at
finansialiseringen skubber yderligere på strukturudviklingen, imod endnu større
landbrugsbedrifter, der i sig selv – ejerstruktur og finansiering upåagtet – har stedseffekter i
form af funktionstømning i landdistrikterne (mindre permanent bosætning og færre attraktive
jobs), og - gennem større afstand til de enkelte dele af bedriften - måske også en mindre
stedstilknytning og dermed mindre incitament til fx biodiversitetsbevarelse. Historisk set er det
tydeligt, at de større bedrifter har betydet reduktion i læhegn, markveje m.v. (Caspersen &
Andersen, 2017), og forskning dokumenterer, at det er gårdene i arealklassen 50-100 ha, der
er mest multifunktionelle (Andersen, 2013). Udviklingen kan på sigt få stor betydning den
balance, der er mellem land og by i Danmark, og den attraktivitet, landdistrikterne har for
tilflyttere.

8.1 Policy implikationer
Helt overordnet peger de forskellige debatter i litteraturen på et overliggende fælles
spørgsmål, nemlig hvilken rolle landbruget skal have i samfundet i fremtiden? Hvordan sikres
samfundsnytten af landbruget på flere bundlinjer samtidig? Ejerskabet til jorden er et følsomt
emne, der hænger sammen med økonomi og magt, men også identitet og samfundsudvikling
og ikke mindst kontrollen over en knap ressource.
Danmark har - efter ændringen i lovgivningen fra 1989, der tillod selskabseje - i 2010 og 2014
liberaliseret sin landbrugslovgivning markant, så der reelt ikke længere er betingelser, andet
end købekraft, for at kunne blive ejer af et dansk landbrug. Samtidig ser vi en fortsat kraftig
koncentration af ejerskabet til jord hos færre, større landbrugere, og en vækst i såvel det
selskabs-organiserede som institutionelle ejerskab i landbruget. Hvor selvejet i århundreder
har karakteriseret dansk landbrug og dets udviklingskraft, er man over de seneste år begyndt
at tale om selvstændige landmænd, et skift i sprogbrugen, der understøtter billedet af, at man
ikke nødvendigvis behøver at eje sin jord, bare man kan drive sin selvstændige virksomhed.
Det skaffer kapital til erhvervet. Nogle gange får det muliggjort unge landmænds adgang til
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erhvervet. Men dette eksplorative studies resultater tyder på, at der følger en lang række
negative stedseffekter med ift. landdistriktsudvikling, stedsattraktivitet og sammenhængskraft,
hvis ejerne ikke er aktivt engagerede i at bidrage til den lokale udvikling.
Vi må spørge os selv, hvordan landsbyerne og lokalsamfundene vil se ud om 20 og 30 år, hvis
bedriftsstørrelsen stiger og ejerskabet i stadig højere grad ligger et sted fjernt fra markerne og
naboerne til gårdene. Det ser ikke ud til, at en fremskrivning af strukturudvikling og
finansialisering - ud fra det, denne begrænsede men første empiri viser - vil føre til de levende
lokalsamfund, som de interviewede lokale aktører drømmer om, med bosætning som et aktivt
tilvalg, varierede kulturlandskaber med rig biodiversitet, og en stærk stedsidentitet. Det
begrænsede materiale tyder på en positiv stedsudvikling fra investorerne med aktive
investeringstilgange, der også har sat sig mål om lokal tilflytning og jobskabelse. Fra de
finansielt orienterede investorer med passiv investeringstilgang tyder empirien på neutrale
eller negative stedseffekter. Men studiet er kun det første lille spadestik i en stor og kompleks
problemstilling. Studiet har vist, at det i en landdistriktssammenhæng er vigtigt at forstå, hvad
nye ejerformer og særligt de relaterede investeringsrationaler, men også brugsstørrelser,
betyder for trivslen i landdistrikterne.
Der mangler monitorering af disse to ting – ændringer i ejerskab og stedseffekterne heraf ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Vi ved altså ikke, hvor udviklingen er på vej hen.
Sammenhængen mellem en fordeling af jordejerskabet, der ikke er alt for koncentreret, og
sammenhængskraft i landdistrikterne, synes at være alment anerkendt i litteraturen – om end
der ofte trækkes på empiri fra kontekster udenfor Europa. Fra EU’s organer er der i de senere
år kommet adskillige betænkninger og rapporter, der påpeger farerne ved den igangværende
udvikling. Der er politisk opmærksomhed omkring at bevare en spredning af ejerskabet, men
præcis hvilke forvaltningsmæssige værktøjer, der kan forhindre, at ejerskabet koncentreres på
færre og færre hænder, synes der ikke at være nogen enighed om.
På baggrund af studiet vurderer vi, at vi som samfund har behov for at diskutere – igen – om,
og i så fald hvordan, vi ønsker at regulere rammerne omkring ejerskab og handler med jord,
så vi sikrer samfundsnytten heraf i et bredere landdistriktsperspektiv. Vi mangler politikker for
(fortsat eller igen) at knytte jordejerskab og stedsengagement sammen. Hvordan skabes
forudsætningerne for et landbrug, der kan imødekomme fremtidens behov, også på disse
parametre?
Det skønnes, at potentialet for investeringer i landbrugsjord er stort – og efter Corona også
stigende - især hvis den nuværende globale investerings- og rentesituation fortsætter. Derfor
er det et aktuelt og samfundsrelevant emne. Nogle forskere betegner det – i en europæisk
sammenhæng - som ”kritisk”. Dette studie peger på nødvendigheden af at følge udviklingen i
ejerskab opmærksomt og handle agtpågivende, således at visionerne for landdistrikterne og
den grønne omstilling ikke modarbejdes af ejerinteresser og rationaler, der går på tværs af
samfundets prioriteter. Det fordrer som minimum et kendskab til, hvem ejerne er, og en
forståelse af stedseffekterne af nye ejerformer, investeringsrationaler og bedriftsstørrelser.
Konkret anbefaler vi, at der bliver handlet for at imødekommen følgende tre behov,
identificeret i studiet:
1) Behov for monitorering af jordejerskabet
Selv om registeranalysen i kapitel 4 viser at det er en forholdsvis lille andel af arealet, der ejes
af udlændige (personligt eje eller selskaber med udenlandske ’reelle ejere’), så er det langt
flere bedrifter og langt større arealer, hvor der sker en ændring i ejerform. I godt og vel en
tredjedel af de landbrugsaktive og af de jordejende selskaber kan der være tale om ’fjerneje’
eller eksternt ejerskab, altså en adskillelse mellem ejer og jordbruger, idet det her ikke er én
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person (og dennes familie) der har den bestemmende indflydelse i selskabet. Imidlertid er der
også blandt selskaber, hvor én person og dennes familie har den bestemmende indflydelse,
mulighed for at der er tale om fjer- eller eksternt ejerskab. Nærmere kan vi ikke komme en
kortlægning af ejerskabet og ejerne i dansk landbrug på baggrund af register data pt. Disse
ændringer i ejerform er foregået over en forholdsvis kort periode, og hvor den hurtigste
udvikling skønnes at være sket siden 2014, og interviews og mediedækning giver et indtryk af,
at hastigheden er stigende. Derfor er der, som minimum, behov for at overvåge den fremtidige
udvikling i ejerform og i andre måder at opnå kontrollerende indflydelse på
landbrugsproduktionen.
Med hensyn til ejerform er der brug for et løbende overblik over ejerskab til de enkelte
landbrugsejendomme. Dette bør gælde alle ejerformer (også selskaber og fonde) og ideelt set
bør registret omfatte alle ejere og ikke blot reelle ejere (personer med bestemmende
indflydelse), og altså ikke kun de udenlandske ejere, som Fødevareministeriet i forbindelse
med den nyligt nedsatte tværministerielle arbejdsgruppe, ”med jævne mellemrum” skal
monitorere for Ministeren. Registret bør samtidig give et overblik over de arealer, der er
tilknyttet de enkelte bedrifter. Registret bør være opbygget således, at det kan tilgås på både
ejendoms- og ejerniveau, som med mulighed for overbliksudtræk på detaljeret geografisk
niveau (regionalt, landsdel, kommune og sogneniveau). Dette vil fx kunne formidle kontakt fra
lokale beboere og foreninger til ejere af lokal jord. Et overblik vil også kunne facilitere bedre
muligheder for forskning, der giver forståelse af stedseffekter af ejerskabet.
2) Behov for bedre forståelse af stedseffekter af nye ejerformer og
investeringsrationaler
Ved siden af ovenstående løbende monitorering anbefales det, at der gennemføres større
kvalitative og kvantitative undersøgelser der fokuserer på positive og negative stedseffekter,
”best-practice” med hensyn til lokalt samarbejde, m.v. Det eksplorative studie tegner et billede
af at investorrationalet sætter et aftryk på lokalsamfundet. Investorer, der har fokus på det
økonomiske perspektiv med et stabilt afkast på lang sigt, og har en passiv investeringstilgang,
er ofte karakteriseret ved deres fravær som aktører i lokalsamfundet. Ikke i forhold til
forpagteren, til hvem der er en aktiv relation, men i forhold til lokalsamfundet. Modsat tegner
studiet et billede af at de investeringer, hvor investor-rationalet er at øge det økologiske areal
og skabe mere trivsel på landet, og hvor investor har en aktiv tilgang til investeringen, har
investorerne en positiv påvirkning af lokale økonomiske netværk og lokale services, socialt og
foreningsmæssigt engagement, og miljømæssige tiltag. Særligt de lokale jordbrugsfonde er –
ikke overraskende – karakteriseret ved deres lokale nærvær. Selv om studiets resultater må
tages med forbehold, qua dets eksplorative karakter og manglen på repræsentation af
eksterne stor-skala og finansielt orienterede ejere med en aktiv investeringstilgang, tyder det
på, at investor-rationale kan oversættes til stedseffekter. Hvis man skal tage Udvalget for
Levedygtige Landsbyers’ ønske om at sikre trivsel på landet i Danmark alvorligt, vil det derfor
være relevant at arbejde med at få en bedre og mere nuanceret forståelse af sammenhængen
mellem investor-rationale og lokal stedseffekt. Netop det langsigtede perspektiv kan med
fordel undersøges med mere dyberegående interviews, suppleret med forskellige
’fremtidsværksteder’ og visions-workshops.
3) Behov for bred debat om hvilken samfundsmæssig nytte, vi ønsker fra
landbruget
På trods af mange års debat om EU’s fælles landbrugs- og landdistriktspolitik (CAP) er det ikke
klart, at resultatet har ændret spillereglerne på en måde, så stedsblinde investeringer i
landbruget ikke længere vil være mulige og kunne modtage landbrugsstøtte. Nogle aktører har
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foreslået ’forureneren betaler’ princippet som noget, der, hvis anvendt i landbrugssektoren,
ville ændre radikalt på rettigheder og pligter. CAP’en og dens forskellige sammenkoblinger
mellem landdistrikternes interesser, grønne dagsordener og finansielle incitamenter er et
oplagt instrument til at opnå en mere balanceret udvikling af landbruget og landdistrikterne.
Det er en reel mulighed at stille nogle basale krav til køb og salg af jord i EU-sammenhæng. Et
af de ”håndtag” Folketinget har til rådighed, med hensyn til regulering af ejerforhold i
landbruget, er Landbrugsloven. Her kunne man jo overveje at tilbagerulle nogle af de senere
års mange liberaliseringer. Set i et landdistriktsperspektiv er det dog ikke tilstrækkeligt kun at
se på de udenlandske opkøb af landbrugsjord (som den nyligt nedsatte tværministerielle
arbejdsgruppe har fået til opgave), da der kan være mange andre eksterne eller fjern-ejeropkøb, med miljø- og lokalsamfundseffekter. Hvordan kan dét at sikre et samfundsnyttigt
udkomme af den måde, jorden drives på, understøttes og styrkes, så fonds- eller selskabseje
fx sikrer jobs, værditilvækst og trivsel, både i landbrugsvirksomhederne og i sociale
fællesskaber?
Der er ingen tvivl om at de internationale vinde blæser mod grønne, klimaomstillingspolitikker. Ikke mindst IPCC’s seneste rapport tydeliggør den bydende nødvendighed heraf.
Kunne man fx med inspiration fra EU's nye ”taksonomi for finansielle investeringer” (se fx
Kammeradvokaten, 11. november 2020) udvikle en form for minimumskrav til finansielle
investorer, der ønsker at investere landbrug, for at sikre, at vi som samfund er ”up to the
task” i forhold til at sikre samfundsmæssig nytte, også social og miljø/klimamæssigt? Sikre, at
vi skaber rammerne for den ejersammensætning, og med de rammer for involveringen, som vi
vil være glade for at leve med 20-30-50 år ud i fremtiden, og længere, måske.
På baggrund af de præsenterede resultater og konklusioner, mener vi, at der er behov for at
diskutere og afklare, hvordan vi som samfund skaber rammerne for et landbrug der er
samfundsnyttigt på flere bundlinjer.
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Bilag: Brutto-spørgeguide til feltarbejde
Spørgeguide – ejer/investor
Formalia:

Må jeg have lov at optage samtalen?
Vil du underskrive denne aftale om opbevaring brug af de data vi indsamler i
forbindelse med vores undersøgelse?

Introduktion: Hvem er du? (bopæl) (profession) (fortid/nutid i erhvervet)
Investeringsrationale / forretningsmodel:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hvad er baggrunden for din/jeres investering?
Størrelsen af investeringen?
Kan du beskrive dit rationale i forhold til de økonomiske dispositioner - afkast
og forretningsmodel?
• Andre lignende investeringer?
• Ejerskabskonstruktion – selskab, I/S, AS ??
• Finansielle partnere? Juridisk bistand?
Har du/I taget beslutning om ændringer i gårdens drift? (aktivt eller passivt
ejerskab)
Vækststrategi? Succes-kriterie?
Tidshorisont?
Ansættelse af forpagter og andre ledende ansatte på gården?
Jobskabelse? (typer af jobs (og kompetencer) og til hvem?)
Kan du anslå ”værdiskabelse pr areal” for gården? (overskud + lønninger /ha)

Lokalitet og lokale værdikæder:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

Har lokaliteten spillet en rolle?
Placebranding / markedsføring af egnen på nogen måde, fx gennem produkt?
Har du indblik i de lokale værdikæder?
▪ Hvordan påvirker investeringen den lokale økonomi?
▪ Brug af lokale serviceydelser?
▪ Lokal afsætning?
▪ Sponsorater?
Deltager du i lokale projekter eller foreninger?
▪ Hvis ja – hvad bidrager du med?
▪ Hvis nej: Har du/I mødt lokale aktører eller haft kommunikation med
lokale borgere eller foreninger eller institutioner i forbindelse med
investeringen?
▪ Har der været/ er der konflikter eller spændinger med lokale?
Har der været/ er der miljø, biodiversitet eller klima-tiltag, tiltag til adgang til
landskabet?
Har investeringen tiltrukket nye tilflyttere til lokalområdet?
Er der gennem investeringen involveret aktører fra andre steder i lokale
tiltag?

Nogle bemærkninger til undersøgelsens fokus på landbrug og lokale værdikæder?
Nogle afsluttende spørgsmål til mig?
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Spørgeguide forpagter/driftsleder
Formalia:

Må jeg have lov at optage samtalen?
Vil du underskrive denne aftale om opbevaring og brug af de data vi indsamler i
forbindelse med vores undersøgelse?

Introduktion: Hvem er du? (bopæl) (profession) (fortid/nutid i erhvervet) (familie)
Investering, motivation, økonomi;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(krydstjek) Hvad er/kender du baggrunden for din/deres investering?
(krydstjek) Størrelsen af investeringen?
Hvad er din økonomiske involvering i gården?
Hvordan indledtes samarbejdet/ansættelsen?
Hvad er din rolle / arbejdsopgave på gården? Og hvad motiverer dig?
Kan du beskrive dine beslutningskompetencer i forhold til de økonomiske
dispositioner - afkast og forretningsmodel?
Og i forhold til ansættelse af andre ledende ansatte på gården?
Ansættelsespolitik? (praktikanter? Nationalitet? Hvor bor de?)
(krydstjek) Ejerskabskonstruktion – selskab, AS ??
Har investor aktivt eller passivt ejerskab?
Har du taget beslutning om ændringer i gårdens drift?
(krydstjek) Juridisk eller anden administrativ bistand?
Vækststrategi?
Tidshorisont?
Succes-kriterie?

Lokalitet og lokale værdikæder:
Har lokaliteten spillet en rolle for din involvering?
▪ Placebranding?
▪ Hvordan påvirker investeringen den lokale økonomi?
▪ Lokale serviceydelser?
▪ Jobskabelse?
▪ Lokal afsætning?
▪ Sponsorater - involvering?
▪ Deltager du i lokale projekter eller foreninger?
▪ Hvis ja – hvad bidrager du med?
▪ Hvis nej: Har du/I mødt lokale aktører eller haft kommunikation med
lokale borgere eller foreninger eller institutioner i forbindelse med
investeringen?
▪ Hvordan er dit forhold til lokale aktører? DN, Kommune, motionister??
▪ Konkrete initiativer i forhold til miljø, biodiversitet, klima, og andre
samfundsprioriteter? Adgang til landskabet?
▪ Har investeringen tiltrukket nye tilflyttere til lokalområdet?
▪ Er der gennem investeringen involveret aktører fra andre steder i lokale tiltag?
▪

▪
▪
▪

Nogle bemærkninger til undersøgelsens fokus på landbrug og lokale værdikæder?
Må vi have lov til at se årsregnskabet for gården?
Nogle afsluttende spørgsmål til mig?
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Spørgeguide lokal borger/borgerforening/været aktiv i debatten/interessent
Formalia:

Må jeg have lov at optage samtalen?
Vil du underskrive denne aftale om opbevaring og brug af de data vi indsamler i
forbindelse med vores undersøgelse?

Introduktion: Hvem er du? (bopæl) (profession) (tilflytter, hvor længe boet her) (medlem
af...)
Investering og lokale værdikæder:
▪
▪
▪

Kender du investor? / Forpagter? / Ansatte på gården?
▪ Har du anden tilknytning til landbrugserhvervet?
Har du en holdning til at ejerskabet er skruet sammen på denne måde?
Har du indblik i hvordan investeringen påvirker den lokale økonomi?
▪ Er der skabt eller mistet jobs i forbindelse med ejerskifte?
▪ Er der andre måder det økonomiske stofskifte har ændret sig på? (fx
lokale serviceydelser, iværksætteri, turisme…)

Lokalsamfund & sammenhængskraft:
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Har du noteret nogle ændringer imellem gård og lokalområde? (afledte effekter)
Er der interesse lokalt for den ændrede ejerform? (er ejer/forpagter synlige?)
Er der ændringer i det lokale engagement – foreninger, borgerinitiativer,
bestyrelser? Er der skabt nye samarbejder? Nye kompetencer? Involvering af
nye aktører udefra?
Er der opstået konflikter eller alliancer i forhold til den nye ejer/forpagter?
Hvordan er det med attraktiviteten, er der mange huse til salg (til/fraflytning)?
• Har ejerskiftet haft nogen betydning for hvor attraktivt det er at
bo her på egnen?
• Har den nye ejerform skabt tilflytning?
Er det blevet mere attraktivt at besøge området?
Er den lokale identitet styrket gennem (fornyet) synlighed af lokale
produkter/producenter? Er der lokal bevidsthed om betydningen af
’selvforsyningsgrad’ og det lokale forbrug af lokale varer?
Er der generel optimisme omkring udviklingen/fremtiden for stedet?
Har der været ændringer i arealanvendelse, adgang eller herlighedsværdi?
Er der ønsker om forandring i landskabet, der involverer lodsejeren?

Afslutning:
▪
▪
▪

Nogle kommentarer til en mulig fremtidig udvikling med flere eksterne
ejerskaber?
Nogle bemærkninger til undersøgelsens fokus på landbrug og lokale
værdikæder?
Nogle afsluttende spørgsmål til mig?
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Spørgeguide Lokalt erhvervsliv/brugsuddeler/ejendomsmægler/handelstandssfor.

Formalia:

Må jeg have lov at optage samtalen?
Vil du underskrive denne aftale om opbevaring og brug af de data vi indsamler i
forbindelse med vores undersøgelse?

Introduktion: Hvem er du? (bopæl) (profession) (tilflytter, hvor længe boet her) (medlem af...)

Investering og lokale værdikæder:
▪

Kender du investor? / Forpagter? / Ansatte på gården?
o Har du anden tilknytning til landbrugserhvervet?

▪
▪

Har du en holdning til at ejerskabet er skruet sammen på denne måde?
Har du indblik i hvordan investeringen påvirker den lokale økonomi?
▪ Er der skabt eller mistet jobs i forbindelse med ejerskifte? (serviceydelser)
▪ Er der andre måder det økonomiske stofskifte har ændret sig på? (lokale
serviceydelser, investeringer, iværksætteri, turisme… )
▪ Er der lokale investeringer i aktiviteter, der er opstået som følge af ændret
ejerform eller investeringsrationale i gården?

Lokalsamfund og sammenhængskraft:
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Har du noteret nogle ændringer imellem gård og lokalområde?
Er der interesse lokalt for den ændrede ejerform? (er ejer/forpagter synlige?)
Er der sket en ændring i hvordan man opfatter stedet? (mere/ mindre ejerskab til ’sin’
egn)
Er den lokale identitet styrket, fx gennem øget synlighed af lokale produkter?
o Er der lokal bevidsthed om ’selvforsyningsgrad’ og forbrug af lokale varer?
o Bliver der solgt flere lokale fødevarer i lokale butikker eller gennem
forbrugerorganisationer som fx fødevarefællesskaber?
Er der ændringer i det lokale engagement – foreninger, borgerinitiativer, bestyrelser?
o Er der skabt nye samarbejder?
o Er der kommet nye kompetencer til? Er der sket en involvering af aktører
udefra?
Er der opstået konflikter eller alliancer i forhold til den nye ejer/forpagter?
Hvordan er det med attraktiviteten, er der mange huse til salg? (til/fraflytning)
o Er der generel optimisme omkring udviklingen/fremtiden for stedet?
o Har ejerskiftet haft nogen betydning for hvor attraktivt det er at bo her på
egnen?
o Ejendomsmægler: Udvikling i kvadratmeterpris og liggetid?
Har der været ændringer i arealanvendelse, adgang eller herlighedsværdi?
Er der turisme i området – er der nogle ændringer at spore her? (placebranding)

Afslutning:
▪
▪

Nogle bemærkninger til undersøgelsens fokus på landbrug og lokale værdikæder?
Nogle afsluttende spørgsmål til mig?
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Spørgeguide Erhvervsfremme / regional udviklingsaktør (LAG,
Landdistriktskoordinator, plan-afdelingsmedarbejder…)
Formalia:

Må jeg have lov at optage samtalen?
Vil du underskrive denne aftale om opbevaring og brug af de data vi indsamler i
forbindelse med vores undersøgelse?

Introduktion: Hvem er du? (profession & org. (bopæl) (hvor længe boet her) (medlem af...)
Investering, økonomisk attraktivitet og lokale værdikæder:
▪
▪
▪
▪
▪

Kender du investor? / Forpagter? / Ansatte på gården?
o Har du anden tilknytning til landbrugserhvervet?
Har du en holdning til at ejerskabet er skruet sammen på denne måde?
Betyder ændring i ejerform, investeringsrationale eller forretningsmodel noget for den
økonomiske aktivitet i lokalområdet? Påvirker det jobskabelse og iværksætteri?
Hvordan er de lokalsamfundsøkonomiske effekter af forskydninger i forbrug hen imod
(eller væk fra) lokale produkter og services?
Er der lokale investeringer i aktiviteter, der opstår som følge af ændret ejerform eller
investeringsrationale i landbruget?

Lokalsamfund og sammenhængskraft:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Har du noteret nogle ændringer imellem gård og lokalområde?
Er der interesse lokalt for den ændrede ejerform? (er ejer/forpagter synlige?)
Er der opstået nye (eller mistet) samarbejder mellem virksomheder; samarbejder
mellem virksomheder og foreninger lokalt; eller samarbejder mellem aktører i
lokalsamfundet og aktører uden for?
Er den lokale identitet styrket gennem en (fornyet) synlighed af producenterne og af
de lokale produkter? Er der optimisme eller mangel på samme?
Er der ændringer i engagement i lokale initiativer eller foreninger?
Er der lokal bevidsthed om betydningen af ’selvforsyningsgraden’ og det lokale forbrug
af lokale varer for de dynamiske effekter?

Bosætnings- og besøgsattraktivitet:
▪
▪

▪
▪

▪

Betyder ændringer i ejerformer eller investeringsrationale noget for, hvor attraktiv
nærliggende landsbyer er at bo i eller besøge?
Er der sket tilflytning, involvering af translokale aktører eller udvikling inden for turisme
og placebranding (gennem de historier, der fortælles), siden nye ejerformer eller
investeringsrationaler er kommet til?
(tilflyttere: Hvem tiltrækkes? Bredt, eller særlige grupper (nationalitet, alder,
uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet (PHJ kalder det ”befolkningsbalance”)?)
Er der taget nye initiativer eller er der nye kompetencer, der er kommet til landsbyen
eller engagerer sig i lokale projekter? ’Er der kommet inspiration udefra, eller er
landsbyen knyttet ind i tematiske netværk andre steder i landet eller internationalt?
Er der sket ændringer inden for herlighedsværdi i landskabet, tilgængelighed til natur
og landskab og oplevelser i natur og landskabet?

Afslutning:
▪
▪

Nogle bemærkninger til undersøgelsens fokus på landbrug og lokale værdikæder?
Nogle afsluttende spørgsmål til mig?
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