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Den aktuelle økonomi i landbruget 

Vi er godt inde i det nye år. Dermed har vi også et godt indtryk af de økonomiske resultater, vi kan 

vente os af 2021. Både kvægbrugsudvalget og svineproduktionsudvalget har drøftet deres 

forventninger til økonomien indenfor deres respektive fagområder. 

 

For svineproduktionen forventes endnu et godt år, og udvalget forventer at resultaterne bliver på 

samme niveau som i 2019 og 2020. Rigtig mange svineproducenter har fået afviklet deres 

bankfinansiering og har opnået betydelig overskudslikviditet. Denne overskudslikviditet vil 

formentlig blive forstærket i efteråret 2021, når EU–tilskud og efterbetalinger bliver udbetalt. Med 

en negativ rente på indlån vil svineproducenterne få en udfordring med placering af denne 

overskudslikviditet. Vi anbefaler fortsat en individuel vurdering af, hvad der er mest fornuftigt i de 

enkelte økonomier. 

 

Med hensyn til mælkeproduktionen så forventer kvægbrugsudvalget ikke væsentlig bedre økonomi i 

2021 end i 2019 og 2020. Selvom der er sket og vil ske et par mælkeprisstigninger i løbet af foråret 

og forsommeren, så vil klimatilpasning, GMO og generelle prisstigninger på foder trække i den 

modsatte retning. Lige nu ser afgrøde-året meget fornuftigt ud, men vi kender naturligvis endnu ikke 

resultat af de forskellige græsslet og udbytter i maj. Vi må derfor forvente et gennemsnitsår for 

mælkeproduktionen. Mange mælkeproducenter slider fortsat med afvikling af bankgæld, og for flere 

er denne bankgæld for stor. 

 

For planteavlen ser den økonomiske udvikling i 2021 lovende ud. Vi skal tilbage til 2012 for at finde 

en tilsvarende situation med et godt etableret såbed i god vækst og en stabil positiv økonomisk 

udvikling i priser på afgrøder. Mange planteavlere har indgået prisaftaler for den kommende høst – 

særligt på raps, men også så småt på korn. Hvis høstudbytterne bliver gode og den stabile 

prisudvikling forsætter, så vil planteavlen kunne opnå et resultat, der nærmer sig resultatet i 2012. 

 

Vi anbefaler fortsat konsolidering som den vigtigste økonomiske målsætning for alle de tre 

produktionsgrene. 

 

De negative renter på indlån 

Alle banker har fortsat problemer med deres indtjening på renter, og derfor sænkes også bundgrænsen 

for beregning af negative renter på indlån. For de fleste banker beregnes der negative renter på alle 

erhvervsmæssige konti, og det uden bundgrænse. Der er endnu forskellige bundgrænser for, hvornår 

der beregnes negative renter på private indlån. 
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De negative renter får mange til at tænke i alternative placeringer af penge, end at lade dem blive 

stående i banken. For private indlån er placering af penge i aktier blevet populært, hvilket har medført 

stærkt stigende kurser på aktiemarkedet. Det er dog ikke givet, at en sådan investering er rentabel på 

den lange bane, idet kurserne på aktier kan falde. 

 

For de erhvervsmæssige konti vælger mange landmænd at sætte deres overskudslikviditet i 

foderstoffen, som er samhandelspartner, eller på skattekontoen. Hvis indskud disponeres på disse 

måder, så er der grund til at være opmærksom på hvor mange midler, der er overført til disse områder, 

idet Skat måske kan betragte midlerne som hævet af virksomheden med risiko for beskatning af 

tidligere opsparet overskud eller begrænsning af fremadrettet opsparingsmulighed. Disse forhold 

søges i øjeblikket afklaret med bindende svar, som i første omgang ser ud til at falde positivt ud. Så 

snart endeligt svar foreligger, vil vi udsende en nyhedsmail om dette. Indtil da bør sådanne indskud 

derfor overvejes grundigt og eventuelt drøftes med økonomikontoret. 

 

Vi anbefaler fortsat, at banklån indfries som en del af konsolideringsstrategien, og at den negative 

rente accepteres som prisen for at fastholde sikkerheden for sine penge og som en likviditetsmæssig 

reserve. 

 

Den generelle økonomiske situation 

Statsgælden vokser fortsat støt og markant både i Danmark, Europa, USA og de fleste steder rundt 

om i verden. Gældsætningen har faktisk aldrig været større og må forventes fortsat at stige. Dette er 

dels prisen for at håndtere den corona-pandemi, som flere steder er ude af kontrol. Det skyldes også, 

at der føres en lempelig finanspolitik for at understøtte erhverv og beskæftigelse for dermed at 

fastholde et håb om vækst, der på sigt kan bringe verden på økonomisk ret køl igen. 

 

Stigende gældsætning og lempelig finanspolitik har fået gang i spekulationer omkring inflation. 

Historiebøgerne fortæller om nogle årtier i 1920 og 1930, hvor der opstod hyperinflation, og måske 

inflationsbekymringen har sin rod heri. En væsentlig årsag, til at inflationen eksploderede i de år, var 

manglende sikkerhed for det enkelte lands valuta. Det er ikke situationen i dag, idet de fleste lande 

har opbygget nationalbanker. Danmark har et samarbejde med den Europæiske Nationalbank, som er 

med til at styre denne sikkerhed bag de forskellige valutaer. 

 

Vi ved fortsat ikke, hvordan økonomien vil udvikle sig med den stigende gældsætning. Dermed ved 

vi heller ikke, hvordan inflation og rente vil udvikle sig. 

 

Vi er stadig af den opfattelse, at den store gældsætning vil medføre en recession i verdensøkonomien, 

og hvis renten stiger, vil denne recession forstærkes. Vi er derfor af den grundopfattelse, at den korte 

rente vil forblive lav. Sådan har den også opført sig, selvom der er gået spekulation i 

inflationsforventninger. I skrivende stund ligger kursen på en 1% 30-årig obligation med afdrag på 

97. Det er efter vores opfattelse en lav og fornuftig rente for landbruget, for de landmænd der helt 

eller delvist ønsker at omlægge den nuværende finansiering fra variabel rente til fast rente. En sådan 

omlægning bør som udgangspunkt ske ved refinansiering af de lån, der ligger i variabel rente. 

 

Et par banker er begyndt at tvinge landmænd til at ændre deres finansiering fra variabel til fast rente, 

dette af ren nervøsitet for en inflation. Den metodik kan vi naturligvis ikke støtte op om. Der må ses 

på den enkelte landmands konkrete økonomiske balance, solvens og robusthed før en sådan 

beslutning træffes. 
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At tvinge en finansiering igennem uden landmandens ønske og tilsagn og dermed at efterlade 

landmanden på bankens præmisser er ikke kønt at se på. Risikoen for at landmanden taber penge på 

denne fremgangsmåde er betydelig. 

 

Der er ingen finansielle sammensætninger, der er ens og de enkelte skal derfor behandles individuelt. 

Vi anbefaler fortsat, at de finansielle strategier overvejes nøje og besluttes i en fælles forståelse. 

 

Efter vores opfattelse er den bedste strategi af få konsolideret sig og afviklet banklån så hurtigt som 

muligt, uden det går ud over reinvesteringer og dermed produktionsgrundlaget. 

 

 

 

 

Økonomi og Regnskab. 


