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Jordbrugsfonden SamsØkologisk
Jordbrugsfonden SamsØkologisk er etableret i 2014 på baggrund af en kapital på 300.000 kr. fremskaffet ved donationer. Hovedformålet med fonden er at købe jord og bortforpagte den til økologiske landmænd. Et mindre økologisk
landbrug på 14 ha er ved etableringen af fonden til salg og udfordringen er at skaffe midler til at købe dette landbrug.

Bestyrelsen for Jordbrugsfonden SamsØkologisk er motoren i arbejdet med at erhverve jord og videreformidle det til unge, økologiske landmænd.
Fra venstre: Rasmus Kjærulff, Iben Holm, Bent Degn, Thorkild Ljørring Pedersen, koordinator Mai Fihl Worre, Niels Nørskov. Foto: Morten Telling

DSL’S ENGAGEMENT I SAMSØKOLOGISK
Jordbrugsfonden SamsØkologisk bliver en case i Det Samfundsnyttige Landbrug med baggrund i dens formål. Sammen
med Økologisk Landsforening lægges en plan for at fremskaffe
kapital til at købe fondens første økologiske landbrug.
Vi etablerer en crowdfunding platform, hvor interesserede
borgere kan donere midler. Den understøttes af indsats på
sociale medier. Der skaffes ikke tilstrækkelige midler til købet
herved. Derfor udvikler vi en model for, hvordan borgere kan
investere i et aktieselskab, som jordbrugsfonden etablerer og

styrer gennem selskabets vedtægter.
DSL finansierer en forretningsplan for modellen, og at en
advokat udarbejder et investorprospekt. Der afholdes investormøder og efter tegningsperioden kan jordbrugsfonden stifte
Samsø Økojord A/S, der køber det økologiske landbrug. Efterfølgende har DSL finansieret udarbejdelse af forpagtningskontrakt, opstart af jordbrugsfondens drift, markedsføring af jordbrugsfonden over for nye forpagtere og en forretningsplan for
næste køb.

FAKTA
• SamsØkologisk er en erhvervsdrivende fond stiftet af foreningen Økologisk Samsø
• Foreningen Økologisk Samsø arbejder for at udbrede økologi på Samsø på mange niveauer
og for at styrke samarbejdet mellem landmænd og forbrugere.
• Formålet med fonden er at opkøbe landbrug og forpagte dem ud til unge, der ønsker at
etablere sig som økologiske landmænd på Samsø.
• Samsø Økojord A/S er datterselskab i Jordbrugsfonden SamsØkologisk.
• Fonden ejer A-aktien i Samsø Økojord A/S
• Borgere og professionelle investorer kan investere i Samsø Økojord A/S.
• Fonden udbygger desuden sin kapital gennem gaver, frivillige bidrag, sponsorater og lån.
www.oekologisksamsoe.dk
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AFTALER
Jordbrugsfonden har vedtægtssikret indflydelse gennem retten til at udpege flertallet af medlemmer i aktieselskabets bestyrelse.
Fonds og aktieselskabs vedtægter og kapitalgrundlag skal
godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For at udbud af
aktier er lovligt og for at opnå og opretholde tillid hos borgere,
der investerer i fonden, er der udarbejdet et aktieprospekt, som
juridisk afklarer forholdet mellem aktieselskab og aktionærer.
Mellem Samsø Økojord A/S og forpagtere af jord og
bygninger udarbejdes forpagtningskontrakter. Ud over
almindelige betingelser anviser de, hvordan jord og
ejendomme skal drives og vedligeholdes med godt økologisk sædskifte og opbygning af frugtbar jord, og hvordan forpagtere forventes at samarbejde med hinanden.
ØKONOMI
Hverken forening eller fond har til formål at generere overskud.
Samsø Økojord A/S skal derimod have indtægter til at dække
omkostninger til administration samt til igangsætning af initiativer, der bidrager til at opfylde formålet.
Aktionærer kan få udbetalt udbytte, men mindst 80 pct. af et
evt. overskud skal bruges til konsolidering af Samsø Økojord A/S.

PARTER OG RELATIONER
Lokale ildsjæle har dannet foreningen Økologisk
Samsø for at fremme økologi på øen. En af vejene til mere økologi er at skaffe penge til køb af
landbrugsjord. Derfor oprettede foreningen den
erhvervsdrivende fond, SamsØkologisk.
For at øge kapitaltilførslen opretter Jordbrugsfonden SamsØkologisk aktieselskabet Samsø
Økojord A/S, som gør det muligt for borgere at
involvere sig gennem aktiekøb. Samsø Økojord
A/S er jordejer og bortforpagter erhvervede
landbrug til nye økologiske landmænd.
Foreningen Økologisk Samsø og Samsø Økojord
A/S er bindeled mellem nye økologiske landmænd og borgere, der deler ønsket om mere
økologi på Samsø.

Salg af aktier er grundlaget for opkøb af jord. Finansiering af
jord- og ejendomskøb kan herudover ske ved optagelse af lån.
Forpagtningsaftaler og -afgift skal som udgangspunkt være
gunstige for forpagterne.
ERFARINGER OG LÆRING
Det er vigtigt at bruge kompetente sparringspartnere/rådgivere til at hjælpe med at udvikle forretningsplaner og afklare juridiske, drifts- og skatteøkonomiske problemstillinger.
Et grundigt arbejde omkring vedtægter og formålsparagraffer er nødvendigt i aktieselskaber og erhvervsdrivende fonde,
når vedtægter skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.
For en almennyttig erhvervsdrivende fond, der skal skabe samarbejde mellem borgere og landmænd, er det et godt
signal at købe landbrug til en uvildigt fastsat pris, så handlen
er tilfredsstillende for begge parter. Ønsker sælger at hjælpe
Jordbrugsfonden, kan det ske ved et sælgerpantebrev, så sælger dermed er medfinansierende.
Involvering af forpagtere bør ske sideløbende med forberedelse af køb af landbrug, så fonden undgår en periode uden
indtægter fra bortforpagtning.
Interessen for Jordbrugsfonden er afhængig af, at bestyrelsen kan opfange unge landmænds ideer om landbrugsdrift.

DET SAMFUNDSNYTTIGE LANDBRUG (DSL)

DSL er et projekt, der har til formål at udvikle modeller for nye landbrugsvirksomheder,
som fremmer landbrugets generationsskifte og tager samfundsmæssigt ansvar.
Projektet ledes af Økologisk Landsforening og er finansieret af Villum Fonden.
www.samfundsnyttigtlandbrug.dk
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De to garvede
inteviewofre - Thorkild
Ljørring Pedersen
(tv) og Bent Degn har rutineret taget
opstilling foran den
grønne gavl.
Foto: Irene Brandt.

Jordbrugsfonden pa Samsø fremmer

GENERATIONSSKIFTET
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT
- Etableringen af jordbrugsfonden har vakt
opsigt, og vi har fortalt historien om fonden rigtig mange gange, siger Bent Degn,
formand for fonden og én af fondens initiativagere. Ved hans side sidder fondens næstformand, Thorkild Ljørring Pedersen. Han
nikker samtykkende.
Men tiden, der er gået med at blive interviewet, er ikke spildt, for omtalen i medierne
har båret frugt og skaffet fonden langt flere
investorer, end de havde turdet håbe på.
- Vi kunne sidste år etablere aktieselskabet
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Samsø Økojord, som i alt 25 aktionærer hver
har indskudt mindst 100.000 kr. i. Dermed
var vi også i stand til at købe fondens første
ejendom på Samsø, fortæller Bent Degn.
SAMFUNDSNYTTE
At opkøbe landbrugsjord og forpagte den ud
til (unge) økologiske landmænd er ifølge projektet ’Det Samfundsnyttige Landbrug, DSL’
en samfundsnyttig aktivitet. Projektet drives
af Økologisk Landsforening og er finansieret
af Villum Fonden.

- Vi ser det som en mulighed for at hjælpe
unge landmænd ind i erhvervet. De har det
svært i dag, fordi ejendommene efterhånden
er blevet meget store og meget dyre, siger
Lone Andreasen, der er projektleder i DSL.
Projektet samarbejder med en række ’cases’,
som alle på den ene eller anden måde arbejder med økologisk landbrug suppleret med
én eller flere samfundsnyttige tiltag.
- Vi kan bistå økologiske landmænd rundt
om i landet med at udvikle nye måder at
organisere og drive landbrug på, herunder
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Vi blev ved med at hidse hinanden op over det her, og til sidst
dannede vi en forening, for det er dét, vi plejer at gøre, når
der er noget, der skal ændres, og der skal flere kræfter til.
- THORKILD LJØRRING PEDERSEN

hjælp til at lave en handlingsplan og finansiere nogle af startomkostningerne, fortæller
Lone Andreasen.
Konkret har DSL bidraget med at crowdfunde midler direkte til jordbrugsfonden
SamsØkologisk. DSL har også udviklet en
model til samarbejde mellem borgere, der
vil investere i økologisk landbrug på Samsø og jordbrugsfonden SamsØkologisk. Endelig har DSL understøttet SamsØkologisk i
dens virke - for eksempel vedrørende det første køb, forpagtere, forpagtningsaftale etc.
FOLKELIG INDFLYDELSE
Kun 300 ha af Samsøs 8000 ha landbrugsjord
dyrkes økologisk. Dermed ligger andelen af
økologisk jord på Samsø under landsgennemsnittet. Det er der borgere på øen, der
ønsker at ændre. Samtidig var der et økologisk frilandsgartneri til salg igennem flere år,
som der tilsyneladende ikke var købere til.
- Vi bliver jo alle ældre, og der var behov
for et generationsskifte, og det blev sådan
set starten på det hele, siger Bent Degn, og
Thorkild Ljørring Pedersen tilføjer:
- Vi blev ved med at hidse hinanden op over
det her, og til sidst dannede vi en forening, for
det er dét, vi plejer at gøre, når der er noget,
der skal ændres, og der skal flere kræfter til.
Foreningen Økologisk Samsø blev dannet og
kan i dag mønstre over 200 medlemmer.
Foreningens nyvalgte bestyrelse gik straks
i gang og etablerede senere Jordbrugsfonden SamsØkologisk, der arbejder for at omlægge eksisterende landbrug til økologi - én
gård ad gangen. Jordbrugsfonden samler investeringer via et aktieselskab, der opkøber
de gårde, der efterfølgende bortforpagtes til
økologiske landmænd.
- Fonden skaber muligheder for nye og
unge økologiske landmænd, der ellers ikke
ville kunne komme til at føre deres idéer ud
i livet. Landmændene er således ikke ejere
men forpagtere af landbrugene, og kan derfor fokusere på at skabe de bedste mulige
rammer for deres landbrug, siger Thorkild
Ljørring Pedersen og understreger betydningen af den folkelige opbakning til fonden
og aktieselskabet:
- Det folkelige bagland har en betydelig
indflydelse på, hvad der skal ske i fonden.
Nogle af aktionærerne i aktieselskabet er
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JORDBRUGSFONDEN PÅ SAMSØ ARBEJDER FOR AT GIVE UNGE
ØKOLOGER EN CHANCE FOR AT SKABE DERES EGET
ØKOLOGISKE LANDBRUG

sidste forpagter, Johannes Loeb, startede, og
indtil de flytter ind om et års tid, drives Yduns
Have af to forpagtere, forklarer Thorkild
Ljørring Pedersen.

lokale, andre er fritidssamsinger, og resten
kommer fra hele landet og er bare glade for,
af jordbrugsfonden og aktieselskabet giver
helt almindelige mennesker mulighed for at
hjælpe landbruget i en anden retning.
INVESTERING I JORD
Ud af jordbrugsfonden er Samsø Økojord a/s
udsprunget. Selskabet tilbyder aktier i landbrug på Samsø, som bortforpagtes til unge
økologer.
I første omgang har fonden investeret i frilandsgartneriet, som det hele er udsprunget
af: Yduns Have, der ligger i Alstrup og råder
over 14 ha. Gartneriet får nyt forpagterpar til
næste januar, når to unge økologer, der i dag
er elever på Kalø Økologisk Landbrugsskole,
overtager driften efter endt uddannelse.
- De vil fortsætte det gode arbejde, som den

FRUGTBARHED SKAL MÅLES
- I modsætning til mange andre investeringer
er investering i jord en ret sikker investering.
Og selvom vi ikke lokker med et stort afkast,
så har flere, end vi havde forventet, købt aktier i Samsø Økojord, for der er en del, der ud
over at købe økologiske produkter også godt
vil bidrage til, at mere jord kan dyrkes økologisk, siger Bent Degn.
Afkastet påvirkes af forpagtningsafgiften;
men en del af opgaven i udviklingsprojektet
er også at finde frem til, hvad en forpagtningsaftale skal indeholde, og hvordan værdien af forpagtningen beregnes.
- Vi har for eksempel skrevet ind i forpagtningsaftalen, at forpagteren ikke må forringe
jordens frugtbarhed i lejeperioden. Det er
der da nogen, der ryster på hovedet ad, for
det kan man ikke måle i dag. Men vi ønsker at
udvikle metoder, der kan måle jordfrugtbarheden, fordi det er det parameter, vi ønsker
at stille krav om, når jorden forpagtes ud, siger Thorkild Ljørring Pedersen.
NYE MÅL
Med Yduns Have afsat er formanden og næstformanden på udkig efter nye udfordringer, og
der kigges på et par gårde eller tre på øen; men
visionen for fondens arbejde handler ud over
produktionsledet også om forarbejdnings- og
afsætningsleddene i den kæde, der en dag skal
ende med at gøre Samsø til Danmarks grønneste ø.
- Vi har et mejeri klar, den dag en landmand ønsker at producere økologisk mælk,
og i øjeblikket er vi i fuld gang med opstarten af et nyt slagtehus på Samsø, siger Bent
Degn.

