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1. Advokatfirmaet Rödstenen

• Advokatfirmaet Rödstenen

• Domicil

– Ejendommen hedder Rödstenen

– Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C

• Teamet

– Pt. 22 medarbejdere, heraf:
• 5 indehavere (Ny indehaver pr. 1. april 2016)

• 9 jurister i alt

• 11 juridiske assistenter m.fl.



1. Mig selv (”sagde hunden”) 
(fortsat)

Thomas Schioldan Sørensen

• Advokat (H) og partner hos Rödstenen Advokatfirma, tidligere bl.a. 
skatteafdelingen hos PricewaterhouseCoopers

• Speciale i og mange års erfaring inden for landbrugets retsforhold

• Landbrugsrelaterede sager udgør 90% af mit arbejde

• Inden for de seneste år navnlig fokus på økologi og bæredygtighed
 Køb og salg, herunder virksomheds struktur

 Generationsskifte

 Foderstof-, forpagtnings- og leverandørkontrakter

 Andelsforeningsret

 Miljøretlige forhold

 EU-støtte og betalingsrettigheder

 Retssager

 Rådgivning i forbindelse med større investeringer, herunder finansiering

 Rekonstruktion



1. Mig selv (sagde hunden) 
(fortsat)

– Graduate Certificate in Businesss Administration 
(Part 1), Handelshøjskolen/Aarhus Universitet 
2005

– Fungerende national- og international 
voldgiftsdommer

– Bestyrelsesarbejde og gårdråd, navnlig inden for 
landbruget

– Samarbejde med Økologisk Landsforening



2. National Økologisk 
Jordbrugsfond

• Initiativtager:

– Det Samfundsnyttige Landbrug 

– Hvad er en fond?

• Bestemmes i fundatsen

• Erhvervsdrivende fond

• formuen er adskilt fra indskyderen og kan ikke kræves 
tilbagebetalt

• Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed



2. National Økologisk 
Jordbrugsfond (fortsat)

• Formålet reguleres i fundatsen
– Sikre bæredygtig/økologisk drift ved opkøb af landbrugsjord 

og bortforpagtning

• Finansiering – hvordan kan det gøres? 
– Donationer – Næppe tilstrækkeligt

– Folkeaktier – inspirationskilde: Samsø Økojord A/S

– Udbud af aktier i driftsselskab (datterselskab)

– A-aktie tilhørende fonden med ret til at vælge majoriteten af 
bestyrelsen

– Alle kan tegne

– Prospekt (beskrivelse af virksomheden, budgetter, 
tegningsblanket)



3. Afslutning/spørgsmål.

• Spørgsmål?

• Input?

• Advokat (H) Thomas Schioldan Sørensen

– Tlf. 4242 2600

– E-mail ts@rodstenen.dk


