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Ændring af landbrugsloven
Den 11. december 2014 ændrede Folketinget landbrugsloven,
så der nu er udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve
landbrugsejendomme.
Samtidig
blev
reglerne
om
fortrinsstilling til suppleringsjord ophævet. Loven træder i kraft
1. januar 2015.
Regler om fortrinsstilling til suppleringsjord ophæves
De hidtil gældende regler om ret til suppleringsjord og
annonceringspligt ophæves. Lovændringen indebærer således,
at det ikke længere skal undersøges, om der er naboer, der
ønsker fortrinsstilling, og der skal afgives færre oplysninger
end hidtil i forbindelse med afgivelse af erklæring om
overholdelsen af landbrugslovens regler.
Hovedprincippet i de hidtil gældende regler om fortrinsstilling
var, at når en erhverver af en landbrugsejendom i forvejen var
ejer eller medejer af en eller flere landbrugsejendomme, og
arealet af den erhvervede ejendom og de i forvejen ejede
ejendomme oversteg 150 ha, kunne der normalt ikke meddeles
tilladelse til erhvervelsen, hvis ejeren af en nærliggende
landbrugsejendom havde ønske om fortrinsstilling til
suppleringsjord.
Disse regler er ophævet i deres helhed med virkning for aftaler
om overdragelse af landbrugsejendomme indgået efter lovens
ikrafttræden den 1. januar 2015.
Selskabers mv. ret til at erhverve landsbrugsejendomme
Lovændringen indebærer, at der ikke længere stilles krav om en
”landmand” i selskabet med bestemmende indflydelse, når en
landbrugsejendom ejes i selskabsform.
Samtidig indføres mulighed for, at også andre
virksomhedsformer end aktie- og anpartsselskaber samt fonde
og forsikringsselskaber kan erhverve landbrugsejendomme.
Hidtil har det været et krav, ved køb af landbrugsejendomme i
selskabsform, at en såkaldt ”landmand” i selskabet opfyldte de
betingelser om bopælspligt og fortrinsstilling, der gælder for
personligt
at
kunne
erhverve
den
pågældende
landbrugsejendom.
Baggrunden for denne regel var at sidestille selskabers
erhvervelse af landbrugsejendomme med personers erhvervelse
af landbrugsejendomme i relation til landbrugslovens
erhvervelsesregler. En landmand kunne således ikke undgå

landbrugslovens erhvervelsesbetingelser ved at erhverve i en
selskabskonstruktion.
Konsekvensen af lovændringen forventes at være, at særligt de
større landbrugsbedrifter i øget omfang vil blive organiseret i
virksomhedsform, ligesom det vil kunne forventes, at nogle af
disse vil kunne vokse sig væsentligt større, end normen er i
dag. Blandt andet vil muligheden for at rejse
investeringskapital give mulighed for at skaffe væsentligt mere
egenkapital til sådanne virksomheder, end det er muligt under
et traditionelt selveje.
Lovændringen vil samtidig gøre det nemmere for familier at
lade penge stå i fødegården, f.eks. som familieaktieselskab,
ligesom ændringen forventes at gøre det lettere for f.eks. en
forbrugergruppe at investere i en gård, der kan producere
fødevarer til gruppen (andelsbrug m.v.).
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Endelig
forventes lovændringen at øge unge landmænds
adgang til at etablere sig, idet en ung landmand som forpagter
vil kunne etablere sig som landmand, uden at skulle rejse
væsentlig kapital.

Der gælder fortsat et krav om fast bopæl ved aktie- og
anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme. Nu kan
bopælskravet dog opfyldes af enhver, og svarer således i
princippet til den upersonlige bopælspligt, der gælder ved
personers erhvervelse af landbrugsejendomme. Den
bopælspligt, der indtræder ved personers erhvervelse af
landbrugsejendomme, kan således opfyldes ved, at en anden
person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller
på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller
medejer af.
Leje af mindre arealer til haveformål
Endelig indfører lovændringen en bagatelgrænse for
forpagtningsreglerne, der gør det muligt, uden tilladelse, at leje
mindre arealer under 1.000 m2 fra en landbrugsejendom, til
anvendelse til haveformål.
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