
Generationsskifte -
og nye måder for landmænd at etablere sig på

Halkær Kro nov. 2018



Program
• Velkomst
• Andre måder at etablere sig på og foretage generationsskifte
• Hvad gør Økologisk Landsforening for at inspirere og støtte landmænd til at etablere sig
• Delelandbruget Bundgaard og Bundgaard Sharemilker
• Ideer om generationsskifte og udvikling i Halkær Ådal 
• GRUPPEDISKUSSIONER
• Spisning
• Afrunding og tak for din deltagelse



• Andre måder at etablere sig på og foretage generationsskifte



DELELANDBRUG
• Leje af jord og bygninger
• Samarbejde mellem nye og etablerede landmænd
• Måske også

• Mentor (bredere kompetencer)
• Finansiel mulighed/sikkerhed
• Arbejdskraft 



Andre måder at etablere sig på og foretage 
generationsskifte.

Barsøe og Dalsgaard IS 1 og 2. 



Krogagergård 

















DELELANDBRUG
Kan det være en løsning for generationsskifte?



Hvordan får vi etablerede landmænd til tidligt at tænke 
generationsskifte og invitere til delelandbrug så unge 
landmænd kan se og tro på, at det er en mulighed.

Hvordan inspirerer vi unge landmænd til at etablere sig 
med delelandbrug?

Hvordan understøtter vi, de der gerne vil?



ØLs aktiviteter for at fremme at landmænd kan 
og vil etablere sig og at der kan foregå 
generationsskifte.  



KURSUS



RÅDGIVNING

GRØNT GENERATIONSSKIFTE –
Udarbejdelse af forretningsplan



UNDERVISNINGS-
MATERIALE



KONKURRENCE

I GANG FOR EN MIO.



MØDESTED



STILLER ØKOJORD TIL RÅDIGHED



• Delelandbruget Bundgaard og Bundgaard Sharemilker



Bundgaard Sharemilker



Sharemilker gammel version

• Den ”gamle” leverer jorden

• Sharemilkeren leverer 
besætning og arbejde

• Mælkepengene deles



Sharemilker version 2015 DK
• Den ”gamle” levere 

• Bygningssæt

• Grovfoder i silo

• Sharemilker
• Køber besætning

• Køber/leaser Traktor, fuldfodervogn, minilæsser



Bundgård Sharemilker
har fast pris på

• Staldleje

• Grovfoder – regulering efter kvalitet

• Økologisk korn

• Prisen på grovfoder følger mælkeprisen
Lav mælkepris = billigere grovfoder
Høj mælkepris = dyrere grovfoder ➔ solidarisk model



Samarbejdsaftale mellem Bundgaard og Bundgaard Sharemilker:
• Målet for samarbejdet: Fælles gavn, længerevarende, gennemsigtig 

og dialogbaseret
• Etableret landmand udlejer bygningssæt til fast pris
• Etableret landmand leverer grovfoder og halm
• Delelandmand leverer halm og gødning tilbage
• Delelandmand ejer selv besætning og fodringsmaskiner.
• Pris for grovfoder følger mælkepris. Solidarisk model



Praksis for deres samarbejde:
• Strategiske møder hvert kvartal med faste punkter til 

dagsorden og hvem der skal deltage af eksterne mv.
• Månedligt møde af længere varighed - Status og 

planlægning for hvad skal gøres
• Kort ugemøde – hvem gør hvad.



Udfordringen 
for Bundgaard Sharemilker og Per

• Tid – projektet skred ca. 6 måneder over forår/sommer 2015

• Ingen nye græsmarker udlagt i forår 2015

• 90% 1. kalvs køer

• For lidt prima grovfoder



Status november 2018
• Mange kælvninger i 4. kvartal 2018

• Mange 2. kalvs køer

• Stadig for lidt prima grovfoder til rådighed

• Mange græsmarker genudlægges i sommeren 2018 



Udfordringer med opstart af sharemilking

• Finde den rette mand – lad ham starte som 
fodermester

• God kemi mellem parter

• Finde en bank der kan tænke ud af kasser.



Fordelen ved at starte som sharemilker

• Der skal kun fokuseres på køer.

• Lille kapitalbinding

• Der kan hurtigt laves en fornuftig indtjening

• Gode muligheder for at få lavet noget egenkapital til eventuel køb af egen 
gård.





Vi har lavet alle fejlene – det behøver du ikke

Vil du vide mere?

Kontakt

Bjarne på 51714577



• Ideer om generationsskifte og udvikling i Halkær Ådal



Gruppediskussions

spørgsmålet:

- Hvad kunne I godt tænke Jer skete mht. jeres 

generationsskifte eller jeres etablering?

- Hvad forhindrer Jer i at det sker?

- Hvad vil kunne få det til at ske?



Tak for i dag og kom godt hjem.


