
NØGLETAL &
GENERATIONSSKIFTE
Christian Primdahl, driftsøkonom



Fælles præsentation af jer/mig (?)

DEL 1 – Historik, status og økonomi

Prisudsving, verdensproduktion, politik, nøgletal og 

fremstillingspris

DEL 2 – Generationsskifte og etablering

Udfordringer, 3 hovedveje, erfaringer, forskellige kasketter 

og lidt eksempler

DEL 3 – Alt det løse

Forskud, et paradoks, kreditgiverens indgangsvinkel og 

prisen på penge

Spørgsmål meget gerne 
undervejs!

DAGSORDEN



PRÆSENTATION AF JER

 Bordet rundt – kort præsentation

 1) Hvem er du? ☺

 2) Hvad arbejder du med/studerer du?

 3) Hvad vil du gerne høre om i dag?



HVEM ER JEG?

▪ Christian Primdahl

▪ 28 år – årgang 1989

▪ Opvokset på et landbrug i Hjerm

▪ Bankuddannet i Nordea (2009 – 2014)

▪ Heden & Fjorden – nu SAGRO (2014 – nuværende job)

▪ Driftsøkonom med fokus på Mink og Svin

▪ Budget, investering, opfølgning

▪ Gårdråd/bestyrelser

▪ Etableringsrådgivning

▪ Dialog med sparringspartnere/kreditgivere

▪ Personalehåndtering

▪ …



DEL 1
HISTORIK, ØKONOMI OG NØGLETAL



HISTORIK

 Historisk udvikling i skindprisen, Danmark kontra Udland

 Vi har haft 4 år med en knap så spændende skindpris (2014-2017)

 Hvad kommer der til at ske i 2018? 2007 til 2017:

GNS. DKK: 341 kr.

GNS. UDL: 278 kr.

+/- 63 kr. / 23%



▪ Vi har haft mange rigtig fornuftige mink-år
▪ Postulat: ALLE minkavlere har tjent penge i 2010-2015 i gns.

▪ Prisfald på september 2015-auktionen  uro og nervøsitet

▪ Fornuftigt tidspunkt hvis I spørger mig…

▪ Prisstigning på januar 2017-auktion
▪ Dårligt tidspunkt hvis I spørger mig…

▪ Sidste gang der var ”rigtig” krise var 1989-1995

▪ Produktionen steg fra 2012 til 2013 fra 59 mio. til 82 mio. skind
▪ Stigning på knap 40%! 

▪ Forestil jer at øge udbuddet af svinekød eller mælk med 40%

▪ Politisk uro i mange lande (Norge, Polen, Holland)

▪ Modehuse siger nej til pels (Michael Kors, Gucci, 

STATUS 2017





▪ Gennemsnitspris 2016: 235 kr.

▪ Gennemsnitspris 2017: 262 kr.

▪ Hvad koster det at fremstille et minkskind i Danmark?

▪ inkl. alle produktionsomkostninger, ejeraflønning, afskrivninger 
og renter?

STATUS 2017

Fraktilanalyse for ejd.  baseret på 119 bedrifter

Fraktil 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90%

Fremstillingspris kr. pr. skind 269 291 296 301 307 319 330 343 373

Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale





▪ Gennemsnittet og top 25 (2016 regnskabstal)

STATUS 2017



DEL 2
GENERATIONSSKIFTE OG ETABLERING



GENERELLE UDFORDRINGER I ERHVERVET

 Aldersfordeling i branchen – gennemsnitsalder > 58-60 år 

 Demografien en udfordring! 1 ung ind og 10 gamle ud – måske 1 til 
15! Udtynding af de 40-50 årige gennem de sidste 7-8 år.  

 Stort behov for generationsskifte – de ældre har et problem.

 Vi mærker mangel på nye ejerledere til landbruget. 

 Ejendomme på vej mod nedslidning/bedriftstørrelse ikke fuldt med 
tiden – ophobning i antal af ejendomme. 

 Demografi vil sætte yderlig fart i udvikling mod meget store 
landbrugsvirksomheder. 

 Stort behov for reinvesteringer/investeringer hvis produktion skal 
opretholdes – negative investeringer i de senere år. 



FORSKEL PÅ MINK OG ØVRIGE?

JA! – 2 væsentlige forskelle…

 Ingen synderlig størrelsesøkonomi som ved kvæg og svin
 Fremstillingspris, effektivitet og skindpris er ikke nær så afhængig af 

antal producerede enheder

 Typisk lavere kapitalbehov ved etablering
 Men også typisk sværere at finansiere!



3 HOVEDVEJE TIL ETABLERING

 100% selveje – mindre ejendomme – op til 40 mio. kr. i balance

 Delt selveje – større ejendomme – selskaber med kapital via 
investorer. Aktivt og passivt ejerskab fra investorer

 Forpagter- og lejemodeller

Fremtiden:

 Mange varianter indenfor de 3 hovedveje – ”fantasi sætter grænser”

 100% selveje vil forholdsvis udgøre mindre og mindre

 Vi vil se ejerformer med delt selveje vokse i omfang via selskaber 
med ekstern kapital. Det giver mulighed for større egenkapital og 
nemmere adgang til finansiering.



OPTIMALT TIDSPUNKT FOR ETABLERING

 Alder 25 – 35 år

 Ro på hjemmefronten ☺

 Likvid EK 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (afhængig af alt)

 Studentereksamen

 Landmandsuddannelse, agrarøkonom / teknolog

 Faglig og ledelsesmæssig erfaring, som kan dokumenteres*

 Et års erfaring fra udlandsophold

 Ydmyg og positivt kritisk omkring sig selv og bedriften



*DOKUMENTERBAR ERFARING

 Udfordringen er, at vi som udgangspunkt skal ansøge om 
finansiering uden at kunne fremvise historik!
 En etableret avler har Årsrapport, produktionstal mv.

 En svineproducent laver løbende uge-mangement og e-kontroller, 
som følger op på udviklingen. Hvad gør vi?
 God dokumentation hos kreditgiverne. 

 ”Jeg har rykket produktionen fra 31 grise pr. so til 35 grise pr. so på 3 år…”

 Trafiklys og hvalperesultat
 Kan vi lave bedre dokumentation end vi gør i dag?

 Lav gerne en ”mini” handlingsplan med din nuværende arbejdsgiver, 
som I kan følge op på, og sæt fokus på nogle måleparametre

 Skriv ned hvad du arbejder med i løbet af året, og hvilke 
kompetencer, du har fået
 Produktion, økonomi, personale osv.

 Referencer fra tidligere arbejdsgivere



HVILKEN HAT HAR DU PÅ?

 Du er selvstændig virksomhedsejer (Direktør)

 Du skal administrere en stor økonomisk balance (Økonomichef)

 Du har ansvaret for alt indkøb og lager (Indkøbs- og lagerchef)

 Du har ansvaret for at sælge dit produkt (Salgschef)

 Du skal motivere, udvikle, ansætte og afskedige (HR-ansvarlig)

 Du skal administrere praktiske opgaver som ansøgninger, bogføring, 
regnskaber m.v. (Kontorchef)

 Du skal være en helt almindelig ”kollega”

 Du skal være familiefar/-mor

 Etablering er en yderst professionel karrierevej!



EKSEMPEL PÅ KAPITALBEHOV

 Minkfarm 1.100 tæver

 Haller opført 1988 – 2008

 Stuehus 180 m2 bygget i 2004

 10 ha. jord

 Udbudspris: 3.400.000 kr.
 Jord: 1.000.000 kr.

 Stuehus: 1.500.000 kr.

 Minkfarm: 900.000 kr.

 Hvor meget kapital skal vi bruge inden, vi sælger vores første skind?



EKSEMPEL PÅ KAPITALBEHOV

 Køb af ejendom 3.400.000 kr.

 Køb af besætning, 1.400 dyr 500.000 kr.

 Indkøring år 1, 7.500 prod. skind 2.250.000 kr.

 Ekstraordinær vedligehold/inv. 300.000 kr.

 Handels- og låneomkostninger 300.000 kr.

 I alt 6.750.000 kr.

 Kreditforeningslån? Måske 1.500.000 kr.

 Så mangler vi bare 5.250.000 kr.?



ANDRE MULIGHEDER

 Familiehandler – succession i skat
 Alternativt succession til nære medarbejdere. Krav: ca. 4.200 

arbejdstimer indenfor 3 år

 Ulempe: Der kan ske meget på 3 år!

 Lange lejeaftaler – fx 8% af skindprisen (300 kr. * 8% = 25 kr.)
 Fordel: Begrænset kapitalbehov og risikoafdækning

 Ulempe: Usikkerhed i tidshorisont, få værdifaste aktiver

 Sælgerpantebrev
 Sælger finansierer en andel af købet. Det gjorde man i gamle dage ☺

 Vækstfonden er stort set med i alle handler, som ikke er 
familiehandler i dag.



DEL 3
ALT DET LØSE



FORSKUDSMULIGHEDER

▪ Mink er en forskudt produktion
▪ Vi producerer og sælger forskudt (2017 sælges i 2018 osv.)

▪ Vi kan jævne likviditeten ved at bruge forskud fra Kopenhagen Fur

▪ Tommelfingerregel: Forskud udgør 60% af skindprisen

▪ Gældende forskudssatser pr. 7. februar 2017
▪ Hvalpeforskud (120 kr.) udbetales juni-juli-august-september

▪ Skindforskud udbetales ved indlevering til Kopenhagen Fur eller 
godkendte pelserier



DET EVIGE PARADOKS

 Avler A og avler B har forskellige forudsætninger;

 Avler A har bedst mulighed for at låne

 Avler B har størst behov for at låne

A B

2017

Konsolideringsnulpunkt: 285 kr.

Skindpris: 10% over DKK-gns.

2017

Konsolideringsnulpunkt: 325 kr.

Skindpris: 10% under DKK-gns.



 I kreditgivers øjne vurderes du i grove træk ud fra 3 parametre;

 Egenkapital: Aktiver – Passiver

 Drift: Input, output, nulpunkter, historik

 Ledelse: Medarbejdere, materiale, overblik og indblik

 Fokus er flyttet fra EGENKAPITAL til DRIFT og LEDELSE

KREDITGIVER-FOKUS

Egenkapital

Drift

Ledelse



KREDITGIVER-FORHOLD

 Forholdet til dine kreditgivere skal behandles og vedligeholdes 
ligesom forholdet til din ægtefælle

 Det handler om tillid og samarbejde

 Vi skal være proaktive og på forkant, og gøre tingene inden vores 
ægtefælle minder os om det…

 … og lidt mere seriøst;

 Du skal kende dine egne tal, input og output

 Du skal kende dit likviditetsbehov

 Der er uendeligt mange værktøjer til rådighed – brug dem!

 Hvis ikke du bestræber dig efter at være blandt de bedste, skal 
du heller ikke forvente at blive behandlet som dem…



PRIS OG RISIKO

▪ Sammenhæng mellem pris (rente) og risiko


