
Du, en ung landmand, møder en etableret landmand, som søger en medarbejder. Du vil gerne arbejde hos landmanden, og du 
tror, det er en landmand, du kan samarbejde godt med.

I aftaler en periode, hvor du arbejder hos landmanden, og I lærer hinanden at kende.
I begynder at tale om, hvordan du kan etablere din egen landbrugsvirksomhed i landmandens virksomhed.

Det kaldes et delelandbrug.

Et delelandbrug kan etableres med:
• Driftsgrene, som supplerer hinanden. Eksempler: En landmand ønsker at stoppe med mælkeproduktion og overgå til plan-

teavl, og en ung landmand kan da overtage mælkeproduktionen på delelandbrugsbasis. En frugtavler aftaler med en ung 
landmand, at denne etablerer en fjerkræproduktion i frugtplantagen. En eller flere planteavlere indgår aftale med en ung 
landmand om, at denne etablerer og integrerer en mobil svineproduktion i sædskiftet.

• Samme driftsgren. Eksempel: En etableret landmand tilbyder en medarbejder, at denne etablerer sin egen virksomhed i den 
etablerede landmands virksomhed. Medarbejderen etablerer altså samme type virksomhed. Se bagsiden, hvor denne model 
er beskrevet. 

SAMARBEJDSAFTALE OM DELELANDBRUG
Du og den etablerede landmand, som du samarbejder med, skal bruge god tid på at udarbejde en samarbejdsaftale. Når I har 
styr på indholdet, kontakter I en advokat, som skriver aftalen mellem jer ned, sikrer den i forhold til juridiske forhold og gen-
nemgår aftalens juridiske indhold med Jer.

Aftalen skal indeholde:
• Formålet med aftalen
• En beskrivelse af jeres indbyrdes ydelser, fysiske såvel som økonomiske.
• En praksis for, hvordan I skal samarbejde

DELELANDBRUG
MODELLER FOR OPSTART AF LANDBRUGSVIRKSOMHED 
SAMMEN MED ETABLERET LANDMAND



Aftale om delelandbrug inden for samme driftsgren
Beskrivelsen er baseret på samarbejdet mellem den etablerede landmand, smågriseproducent Nicolaj Pedersen, og den unge 
landmand og smågriseproducent Per Midtgaard-Olesen.

Formålet med samarbejdet
At den unge landmand (UL), som er ansat hos etableret landmand (EL), kan starte sin egen virksomhed samtidig med at være 
ansat hos EL. 

Ordningen fungerer som en motivering for den UL til at fortsætte sin ansættelse hos EL, således at EL kan have medarbejdere 
over en længere periode, der arbejder og handler med en ejers ansvarlighed. Derved får EL god sparring og mulighed for at 
holde mere fri i weekender og ferier.

UL får mulighed for at etablere virksomhed og at vise over for f.eks. pengeinstitut at kunne drive egen virksomhed. Samtidig 
får UL mulighed for læreår med ansvar for en virksomhed: at drive den, håndtere leverandører og aftagere, og at håndtere 
finansiering og samarbejde med pengeinstitut og at planlægge udvikling af virksomheden.

Samarbejdsaftalens omfang
• UL leaser hytter og overtager et dertil svarende antal af ELs søer.  
• UL og EL fastsætter en pris pr. årsso for at benytte produktionsfaciliteter hos EL. Det drejer sig om prisen for halm, adgang 

til grisevogn, foderudstyr, minilæsser, halmsnitter, fodertrug, løbeafdeling, inseminering, øremærker, næseringe mv. Des-
uden beregnes leje af jord og en fast grundpris for at stille faciliteter til rådighed. Denne pris for adgang til produktionsfaci-
liteter betaler UL til EL bagud hvert halve år. UL stiller bankgaranti for beløbet.

• Det er desuden aftalt, at UL betaler 10 pct. af sit DB (indtægter minus leasing, foder, løn og benyttelse af produktionsfacili-
teter) pr. år til EL som en slags goodwill for at stille sin virksomhed til rådighed for ordningen. Beløbet betales en gang om 
året.

• UL har herudover en almindelig ansættelsesaftale med EL. 
• Det er desuden aftalt, at UL sælger sine smågrise til EL.
• Desuden betaler UL som en engangsydelse en forholdsmæssig andel af Els omkostninger til en ny miljøgodkendelse. Belø-

bet betales ved start af aftalen.

Samarbejdsaftalens varighed
• Aftalen kan opsiges med seks måneders varsel, dog tidligst tre år efter aftalens indgåelse.
• Såfremt aftalen opsiges, har parterne forpligtiget sig til at medvirke til et smidigt ophør af aftalen.

Samarbejdets organisering
• Der afholdes partnermøder minimum hvert halve år. Fra partnermøder føres en beslutningsprotokol. 
• De aftalte priser kan reguleres en gang om året. 
• Hver part er ansvarlig for, at der lægges budget for det følgende år. Der foretages kvartalsvis budgetopfølgning. 
• Partnerne forpligter sig til at drøfte alle forhold af betydning for en konstruktiv dialog. 

EKSEMPEL


