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Status 2021  
En mælkeproduktion med 125 jerseykøer, 126 ha jord og 9 ha eng drevet økologisk af landmandspar 
gennem de seneste mange år ønskes generationsskiftet. Ung landmand med interesse for på længere 
sigt at overtage gården ansættes i stalden. Der er sidste år gennemført en udskiftning af besætning 
fra Holsteiner til Jersey, og der er investeret i malkerobotter.  
Spørgsmålene er hvilken model for generationsskifte, der skal vælges? Hvordan forberedes den unge 
landmand til at overtage bedriften både mht. overførsel af praktisk erfaring om driften, kompetencer til 
at udvikle bedriften samt opbygning af tilstrækkelig kapital til at kunne tage over? Hvilke udfordringer 
er der heri for både den unge landmand og det etablerede landmandspar? Hvordan kan det etable-
rede landmandspar fremme, at generationsskiftet lykkes?  
 

Aktiviteter i projektforløbet  
Der er afholdt to møder med inviterede deltagere, som har interesse i at drøfte generationsskiftet. 
På første møde har en landmand fortalt om, hvordan han har arbejdet med at igangsætte unge land-
mænd ved at lade dem etablere sig med virksomhed i hans egen virksomhed, dvs. ved delelandbrugs-
modeller. På mødet blev det diskuteret hvilke udfordringer, der er i at gennemføre et generationsskifte, 
og hvordan løsningsforslag til generationsskifte kunne se ud. 
 
På andet møde fortalte en landmand om hvordan, det har været at gennemføre et generationsskifte 
og slippe tøjlerne. Ud fra en sharemilker-model (delelandbrug) blev et budget gennemgået for hen-
holdsvis den unge landmand og det etablerede landmandspar. Desuden drøftede deltagerne, hvad en 
forberedelsesperiode kunne indeholde. Forberedelsesperioden dækker tiden frem til, at den unge 
landmand etablerer et delelandbrug på bedriften. 
Der er udarbejdet en kort rapport fra forløbet vedr. generationsskifte.  
 

Handlingsplan  
Handlingsplanen for casen indeholder følgende elementer: 

• Gennemførelse af forberedelsesplan med fælles sikring af praktiske rutiner, etablering af ge-
nerationsskifteråd og planer for udvikling af landbruget i retning af det landbrug, som den unge 
landmand gerne vil drive.  

• Evt. udarbejdelse af DISC-profiler og efterfølgende en samarbejdsaftale. 
• Planlægning af tidshorisont for etablering af dele-mælkeproduktion. 


