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Deltagerliste 

 
Navn Firma 

1 Susanne Dannerhøj Hansen Gefion 

2 Kai Falkesgaard Henriksen Centrovice 

3 Inge Stadsgaard Kjeldsen Landbo Limfjord 

4 Jes Kjærgaard Landbo Limfjord 

5 Finn Bennedsgaard Landbo Limfjord 

6 Jens Norup Centrovice 

7 Anders Møller  Landbo Limfjord 

8 Finn Skotte Gefion 

9 Inger Oline Lundtofte Hansen Østdansk Landboforening 

10 Klaus Bo Pedersen Gefion 

11 Jens Chr. Petersen LMO 

12 Kirsten Cato Jensen LMO 

13 Jørn Aarøe Sønderjysk Landboforening 

14 Morten Bjerre Nielsen DLS 

15 Dorthe Errebo Pedersen DLS 
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Onsdag den 14. september 2014 

 
Vi ankom til hotellet kl. 15.00 
 
Indlæg ved Mme. Nöelle Lecuyer, leder af jura og skat, Cerfrance Yonne 
 
Præsentation af Cerfrance Yonne 
I forbindelse med sammenlægninger af regionerne i Frankrig sker der pt. også sammen-
lægninger af de regionale Cerfrance kontorer. Der er 43.000 medarbejdere i Cerfrance i 
hele Frankrig. 
 
Fra 1974-1976 blev landmændene pålagt en pligt til regnskabsaflæggelse i forbindelse 
med indberetning af moms og skat. Fra 1992 er der afgivet erklæring på regnskaberne. 
Fra 2000 er regnskabsudarbejdelsen blevet specialiseret i forhold til landmænd og andre 
erhverv. 
  
I 2015 var omsætningen på 12.456 mio. EUR og har været stigende over årene, samtidig 
er effektiviteten øget i perioden, hvor antallet af medarbejdere er faldet i samme periode. 
  
I Yonne regionen er der kontorer fordelt i 3 departementer, hvor den juridiske rådgivning 
sker lokalt på kontorerne. Der er 3 hovedkontorer og adskillige lokale kontorer i området.  
 
Mme Nöelle Lecuyer fortalte om den politiske og forretningsmæssige organisering i Yon-
ne. 
 
Den politiske organisation CA har 27 medlemmer, heraf 17 valgt blandt landmænd, 6 valgt 
af ACS og PL og 4 valgt blandt konsulenter (CA, FDSEA, JA (jeune agricultor), FDCUMA 
(maskinfællesskab med deltagelse af finansieringspartnere) 
 
Cerfrance i Yonne er organiseret som regnskabsudarbejdelse specialiseret i forhold til 
landbrug, andre erhverv og større virksomheder (def. som mere end 14 ansatte), økono-
misk rådgivning vedr. bl.a. fundraising, bygningsinvestering, juridisk rådgivning, lønadmini-
stration, marketing, IT m.m. 
 
Lønadministration omfatter i dag 28.384 lønsedler med indeholdelse af sociale afgifter. 
Frankrig forventes at indføre kildeskat fra 2018, hvor skatteindeholdelse forventes vareta-
get af lønadministrationen. 
 
Kundegrundlaget har udviklet sig fra hovedsageligt at være landmænd til, at 2/3 af kun-
derne nu er landmændene, dermed er andre erhverv er stigende. Antallet af landbrugs-
regnskaber er dog stigende som følge ændret organisering i landbruget – flere juridiske 
enheder ved produktionsselskaber m.m. 
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Cerfrance Yonne har 207 ansatte med 4.361 kunder – 84 pct. af landmænd i området er 
kunder hos Cerfrance Yonne. Der er dog stor konkurrence om kunderne, der konkurreres 
på pris. Samtidig er der store udfordringer med at få nye medarbejdere med de rette kvali-
fikationer – Konkurrenterne mangler de faglige kvalifikationer.  
 
Kunderne betaler i henhold til aftale et minimumshonorar for et regnskab og f.eks. 10, 20 
… 100 timers økonomirådgivning. Prisen fastsættes i forhold til den enkelte kunde og af-
hænger af, hvordan regnskabsmaterialet afleveres. 
 
Pga. en konference om landbrugets vanskelige situation (dårlig høstudbytte, lave afreg-
ningspriser) deltog Mr. Luïc Le Mann fra Cerfrance’s hovedkontor i Paris først ved det ef-
terfølgende besøg på Cerfrance’s kontor i Yonne. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Torsdag den 15. september.  

 
Besøg AED SARL - Biogasanlæg og kvæggård 
 
Biogasanlægget 
Biogasanlægget er fra 2014. Det har været undervejs siden 2001. Det kostede 4,27 mio. 
euro (ca. 32 mio. dkr.) og er bl.a. finansieret med 0,7 mio. EUR fra energifondsmidler. 
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Der er tre ejere samt en investor i projektet pt. Man forsøger ”at komme af med” investo-
ren, da han kræver 12 % i rente. Efter en forventet refinansiering i banken, kan man må-
ske komme ned på en rente på 4 %. 
 
Ideen til anlægget er hentet i Tyskland. Der bruges gylle, kvæg- og kyllingegødning samt 
fødevareaffald fra supermarkeder som ”råvarer” i anlægget. Der bruges også majs i an-
lægget. Anlægget laver udelukkende strøm. Der er 2 generatorer på 6.000 kW. Der beta-
les 20 eurocents pr. kWh. Der betales enten ingenting eller kun et lille beløb for råvarerne. 
Der bruges 1600 tons materiale i anlægget om året. 

 

 

 
Anlægget har et meget stort ”kommandorum” med totalovervågning af alle processer og 
oplagringer. 
 
 

 

 
Der er meget god økonomi i strømproduktion pt. 
 
Der er ifølge ejer kun få lugtgener fra anlæg. Eneste nabo har dog sat sit hus til salg!  
 
Kvægejendommen 
En af ejerne af biogasanlægget ejer også en kvæggård. Det er en slægtsgård. Både hans 
far og farfar har ejet gården. Der er 300 ha til ejendommen. De 200 ha dyrkes med korn og 
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de 100 ha med græs til produktion af hø og afgræsning. Der er nemlig også 120 charolais 
køer med opdræt på ejendommen. 
 
Udbyttet i hvede har i høsten 2016 i dette område ligget på 2 ton pr. ha mod sædvanligvis 
7 – 8 ton pr. ha. Det skyldes enorme mængder regn i juli måned. 
 
De fleste charolaiskøer var på græs under vores besøg. Der er mange charolaiskøer i det-
te område af Frankrig. Vi fik alligevel en del af de smukke køer at se, da han havde et stort 
hold, som skal sendes til slagtning samt en del ungdyr på stald. 
 

 
 
Dyrene fodres bl.a. med majs, hø samt en blanding af hørfrø og roepiller. Kødprisen for 
slagtekøer er pt. 2,05 EUR og de vejer 440 kg slagtet. Kødprisen for tyrene er pt. 2,5 EUR 
(levende vægt). 
 
På ejendommen er ligeledes ni stalde til opdræt af slagtekyllinger. Hver af staldene er på 
1.000 m2 og der er plads til opdræt af 21.000 kyllinger pr. stald.  
 

 
 



 

7 
 

 
Ejeren af ejendommen ejer ikke kyllingerne. Han passer dem for et stort firma, der er ejer 
af kyllingerne og han får en fast pris pr. kylling for arbejdet og for leje af staldene. Kyllin-
gerne bliver slagtet efter 36 dage og vejer ca. 1,9 kg ved levering. Kyllingerne sælges som 
kvalitetskyllinger! 
 
Finn S., Morten og Line 
 

Indlæg ved Credit Agricole 
På hotellet mødtes vi med Hr. Duiblanc, som er landbrugsansvarlig ved Credit Agricole 
Yonne. Han har været hos CA i 15 år. Han er barnebarn og barn af landmand. 
 

 
 
I 1885 blev CA grundlagt i begyndelsen var det en sammenslutning af landmand. I 1910-
1920 blev det udvidet med regionen.  
 

 1906 godkendt til små og mellem lån 

 1910 individuelle lån 

 1920 udvidelse med lån til andre 

 1960 at samle og indringe statstilskud lån. 

 1970 afdeling i Chicago 

 1986 udbyd livsforsikringer 

 1990 fuld linje forsikringer 

 1996 havde de 2.250 kontorer, samtidig startede de med at yde rådgivning 

I dag er der 49 regioner med 1.700 ansatte, 604.000 kunder og en omsætning på 16 billio-
ner dollars. De har 30 % af markedet i Frankrig. I Yonne har de 4 afdelinger. I Yonne har 
de i dag omkring 22 % af alle udlån til landbrug, 13,5 % af alle likvider og 19% af alle for-
sikringer. Samt de er med til at finansiere det meste af energi udviklingen i Frankrig. 
 
Der er ingen norm for, hvor meget egenkapital man selv skal have, men mellem 20-45 % 
ser de helst. 
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Credit Agricole lægger meget vægt på den menneskelige faktor i forhold til arbejde, moti-
vation og management. Man skal være landmand med hjerte og sjæl.  
 

 
 
 
Det er muligt at købe en landbrugsejendom uden at have egenkapital, det kræver dog et 
møde mellem bank og revisor, hvor banken spørger køber for at finde motivationen.  
 
Alle lån tilbydes med enten månedlige, kvartalsvis, halvårlige eller en årlig ydelse. 
  
Korte lån er eksempelvis en kassekredit, et 1 årigt lån, et lån i forhold til omsætning eller et 
lån med transport. Her kan der være en rentesats på op til 17 %. 
 
Mellemlange lån bruges til køb af maskiner, Credit Agricole tilbyder disse lån med op til 7 
års løbetid - dog kun 5 år, hvis det er brugte maskiner. 
 
På bygninger kan der opnås lån med en løbetid på mellem 12-15 år. 
 

Der kan opnås lån til aktier med op til 15 års løbetid. 
 
Løbetiden på lån til jord er på mellem 15-25 år. 25 år er absolut max løbetid. 
Credit Agricole har ikke ry for at låne til garantier.  
 
Jordprisen i Yonne området svinger mellem 2.000-20.000 Euro for landbrugsjord. 
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Eks. på belåning køb af 1 hektar jord: 

Jordpris 20.000 kr. max 25 års løbetid. Rente er på 2 %. Jorden kan belånes maksimalt, 
hvis den bliver beregnet til at have et højt udbytte. Det er udbytte potentialet på jorden, 
som afgør dens handelspris, samt hvor meget der kan lånes til købet. 
 
 
Når banken skal hjælpe nye i gang inden for landbrug, ser de meget på, om personen er 
kvalificeret til at kunne kapere den økonomiske situation, man kan komme ud for som 
landmand og om de kan udfordres og møde forbrugernes forventninger.  
 

Banken kigger endvidere på, om det kan være med til at opretholde en lokal befolkning 
specielt i bjerg områder samt i områder, der er knap så populære. Dette gøres for at for-
hindre affolkning. 
  
Credit Agricole hjælper unge landmænd med finansieringen af implementeringen af øko-
nomiske rentable projekter. 
 
Der er sociale fordele ved finansiering gennem Credit Agricole. Kunderne kan nemlig opnå 
delvis fritagelse for sikkerhedsmæssige sociale bidrag i en periode på 5 år. 
 
År 1 = 65 %, år 2 = 55 %, år 3 = 35 %, år 4 = 25 % og år 5 = 15 %. 
 
Derudover opnår unge landmænd en skattefordel ved lån gennem Credit Agricole: 

 50 % reduktion i indkomstskatterne for en periode på 5 år. 
 Reduktion af ejendomsskatten på køb af landbrugsejendom. 
 50 % reduktion af ejendomsskat på uudnyttet jord i en periode på 5 år, lokale myn-

digheder har mulighed for at reducere denne yderligere i en periode på 5 år.  
 
Skrevet af Jens Christian, Jens og Jes 
 
Indlæg ved Mr. Thierry Lemaitre 
Mr. Thierry Lemaitre er både landmand og rådgiver i det nordlige Frankrig. TL fokuserede 
på forskellige økonomiske emner for landbruget i hele Frankrig og mere specifikt for Bour-
gogneområdet. 
 
Landbrug: Sukkerroer, hvede, byg, kartofler (french fries). 
 
Arealet anvendes primært til:  

 Skov (30%) 

 Landbrug (30%) 

 Permanent græs (15%) 

 Bjerge, Vin oa. (15%) 
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Ejerskab: 

 Alle kan reelt købe jord – men jorden kan være forbeholdt specifikke pro-
duktioner – men der kan være begrænsning på hvor mange ha, man kan 
få lov til at drive (the maire) – derfor er andelen af bortforpagtet jord meget 
høj –  

 Den høje andel af bortforpagtning kan også skyldes, at man ved et på-
tænkt salg af jord kan blive pålagt at sælge jorden til staten/kommunen 
(normalt til samme pris) – der er forskel fra region til region 

 Ca. 55% af landbrugene er privat ejet 

 En betydelig andel af jorden bliver bortforpagtet til familie oa. (40%) 

Pris på jord: 

 Gns. pris på jord i 2014: 6.000 Euro pr. ha. (2- 10.000 Euro pr. ha.). Nu op 
mod 10.000 Euro pr. ha. 

 Prisen på jord er formentlig ikke udtryk for den reelle markedspris, da en 
del familier vælger at beholde jorden og bortforpagte, der er således ikke 
meget jord, der sælges i fri handel 

 Forpagtningsafgift i 2014: 133 Euro pr. ha. Nu op mod 200 Euro pr. ha. 

 Prisen på jord, der er udlagt til vin er betydeligt højere: ca. 100-500.000 
Euro pr. ha. (op til 4.000.000 Euro pr. ha. for Grand Cru jord i de dyreste 
områder f.eks. champagne og bourgogne) – og afhænger helt af klassifi-
kation, ex for Chablis:  

o Chablis Grand Cru: 1.000.000 Euro pr. ha. 
o Chablis Premier Cru: 500.000 Euro pr. ha. 
o Chablis: 200.000 Euro pr. ha. 
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o Petit Chablis: 100.000 Euro pr. ha. 
 

Strukturudvikling: 

 Fra ca. 650.000 landbrug i 2000 til 500.000 landbrug i 2010 i Frankrig som 
helhed – specielt færre små brug 

 
Væsentligste driftsgrene: 

 Planteavl (27%) 

 Vin (14%) 

 Mixed farm (planter og kvæg) (12%) 

 Får, geder ol. (11%) 

 Oksekød (10%) 

Produktionen varierer meget fra distrikt til distrikt. I forhold til Danmark har mange svine-
producenter også produktion af slagtekyllinger. 
 
I Bourgogne fylder oksekødsproduktion og vinproduktion mere end gennemsnittet. 
 
Udbytter: 

 7,5 tons pr. ha i hvede (ca. 5.000.000 ha.)  

 Samlet udbytte 37,5 M ton men kun 28 M ton i 2016 – Nogle producenter 
har i 2016 kun haft 30-50% af normaludbyttet 

 Priser er samtidig meget lave – analogt til DK 

 Ca. 50% af hvedeproduktionen eksporteres normalt – i 2016 forventes ek-
sporten at blive mere begrænset 

 Udfordringer med proteinindholdet – har de seneste mange år ligget på 
11% (pga. reglerne for brug af N) 

 Olieprodukter: Ærter falder (0,5 M ton), Raps (1,6 M ton), Solsikker sti-
gende (5,5 M ton) 

 Sojabønner kræver en speciel bakterie (200 t ton) 

 Sukkerroer. Udbytte på 93 tons/ha. Til sammenligning ligger denne på Lol-
land-Falster på ca. 75 tons/ha. Produktionen af sukkerroer stiger årligt. 
Pris på 25 Euro pr. ton. 

 Mælkeproduktion: ca. 25 mio. ton mod ca. 5 mio. ton i Danmark 

 Svineproduktionen i Frankrig ligger nogenlunde på niveau med Danmark – 
men produktionen er faldende. Produktionen finder langt overvejende sted 
i Bretagne, da jorden er mindre værdifuld. 
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Oversigt over høstudbytter i Frankrig i 2016, de mørke områder er de områder, hvor hø-
sten har været katastrofal dårlig – dette er især i Bourgogneområdet. 
 

 

 

Økonomi: 

 Resultat før skat udgør i 2014 ca. 25.000 Euro pr. bedrift for konventionel 
landbrug (gns.). Svineproducenter tjente samme år kun ca. 10.000 Euro 
(samme udsving i økonomien som i Danmark) 

 Resultat før skat for vinproduktion udgør ca. 50.000 Euro pr. bedrift – men 
udsvingene kan være meget store fra år til år. Eksempelvis har de i Cha-
blis i år en katastrofal dårlig høst pga. hagl 

 Støtten udgør i gns. ca. 11% af ”turnover” 

 Enkeltbetaling svinger fra ca. 200 Euro til 400 Euro pr. ha. (kvæg). I 2 di-
strikter kun 50-100 Euro pr. ha. Specielt høj i det nordvestlige Frankrig og 
væsentligt lavere i sydøst.  
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Økologi: 

 I Bourgogne er der 900 økologiske bedrifter med i alt ca. 50.000 ha. i 
2014. Tendensen er stigende. Der er specielt mange vinproducenter, der 
har lagt om til økologi (269 bedrifter i Bourgogne). 

 Det er fortsat under 5 % af jorden, der drives økologisk. 

 Staten støtter omlægningen til økologisk produktion (meget lig DK) 

 Den franske forbruger med høj indkomst og høj uddannelse efterspørger 
økologiske produkter. 

 Det er lettere at lægge om til økologiske produktion i det sydlige Frankrig 
pga. det tørre vejr. 

 Prisen på økologisk hvede er ca. dobbelt så høj som konventionel hvede: 
350 Euro pr. ton mod 180 Euro pr. ton for konventionelt produceret hvede  

Klaus, Kai & Dorthe 

 

Fredag den 16. september 2016 

Besøg ved SEP de BORD 
 
Sep de bord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sep De bord er et samarbejde mellem 4 landmænd, Thierry, Yves og to tvillinger Jean og 
Pierre, derudover er Thierrys søn Stéphane ansat. Samarbejdet består i et markfælles-
skab, hvor de sammen passer ca. 600 ha. Sammen har de også et fælles lageropbevaring 
af afgrøder og salg her fra. Arbejdsopgaver er fordelt efter deres kompetencer.  
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Det er meningen, at Stéphane skal med ind i samarbejdet. De fire landmand har hver bi-
draget med noget til samarbejdet. Det skal Stéphane også, derfor skal han have fundet et 
projekt, som kan indgå i fællesskabet.  
 
For at få et succesfuldt samarbejde har der før igangsætningen været fokus på det sociale 
og på at lære hinanden at kende, hvilket indebar, at de brugte meget tid sammen. I dag 
bruger de forsat tid på det sociale, hvor de faglige og økonomiske emner omkring bedrift 
holdes ude. 
 
Sep de Bord dyrker deres jord efter det princip, at det skal være et bæredygtigt landbrug.  
 
 

 



 

15 
 

Det indebærer at: 

 Der er fokus på at reducere brugen af 
pesticider, der blandt andet indebærer et 
omfattende sædskifte af hvede, vinter-
byg, Raps, ærter, kikærter, hestebønner.  
Soja og solsikke udgået til fordelt for 
boghvede og hamp 

 Der er fokus på at øge areal af bælgplan-
ter (ærter, kikærter, hestebønner), da be-
hovet for sprøjtning er mindre og giver en 
god forfrugtsværdi. Derudover samler 
bælgplanter selv kvælstof 

 Der arbejdes med at dyrke 2 afgrøder 
sammen, hvor der var størst succes med raps og ærter, hvor de efter høstning sor-
tere/renser afgrøderne     

 Der arbejdes på at øge biomassen (humus) i jorden, hvilket indebærer nedmuld-
ning af halm, men også, at der lige efter høst sås efterafgrøder, (bælgplanter, sol-
sikke, honning, olieræddiker mm) 

 Der arbejdes på at reducere jord udvaskning, hvilket er opnået ved kun at foretage 
jordbearbejdning i øverste lag, dvs. en brakpudsning af efterafgrøderene, en stub-
harvning med efterfølgende (direkte) såning. 

 

 
 

De har især udfordringer med snegle, vildsvin og rotter i markerne. 
 
Det reducerede jordarbejde har medført et markant fald i olieforbruget pr. ha, i takt med at 
Sep de Bord er gået over til direkte såning. I 2012 var forbruget på 80 L/ha med 6 % direk-
te såning, i 2015 var dette faldet til 55 l/ha, hvor direkte såning var øget til 86 % af arealer-
ne. 
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Arbejdet med at reducere jordbearbejdningen startede tilbage i 2009. Udbyttemålinger vi-
ser store udsving og giver derved ikke et entydigt billede af, om Sep de Bords bæredygtig 
landbrug økonomisk er en god ide. Det har dog ikke afskrækket dem for at forsætte.  
Høståret 2016 var det værste gennem 30 år for Frankrig med både regn og tørke på de 
forkerte tidspunkter. Sep de Bord blev også ramt, hvilket forklarer faldet i udbytterne, men 
faldet i udbytte var lavere end ved andre landmænd. 
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Afslutning 
Fredag eftermiddag gik turen til Paris, hvor dagenes oplevelser blev drøftet og der blev 
samarbejdet i grupper om udarbejdelse af referat. Lørdag var der almindeligt netværk mel-
lem deltagerne og hjemrejsen foregik søndag morgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


