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Kapitel I.

KOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE OG SAMMENSÆTNING

Kommissionen skulle kunne optage til be-
handling alle de af landbrugets driftsmæs-
sige, økonomiske, retlige og tekniske pro-
blemer, som det skønnes ønskeligt at få nær-
mere belyst, og kommissionen skulle være
berettiget til at tilkalde sagkyndige i det om-
fang, dette skønnes fornødent.

Landbrugsminister Karl Skytte er kom-
missionens formand.

Kommissionen fik ved sin nedsættelse iøv-
rigt følgende sammensætning:

De samvirkende danske Landboforeninger

De samvirkende danske Husmands-
foreninger

Landbrugsrådet
Centralforeningen af Tolvmandsforeninger

og større Landbrugere i Danmark
Sammenslutningen af Landbrugets Arbejds-

giverforeninger
Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder

Forbund

Socialdemokratiet

Venstre

Det konservative Folkeparti
Det radikale Venstre
Danmarks Retsforbund

Landbrugsministeriets departement

Statens jordlovsudvalg

Finansministeriet
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Økonomisk-statistisk konsulent Kurt Hansen
Direktør V. E. Pedersen
Kontorchef H. Normann
Professor Fl. Tolstrup
Professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen
Professor Kr. Skovgaard
Direktør Fr. Heick

Det økonomiske Sekretariat
Matrikeldirektoratet
Det statistiske Departement

Ved skrivelse af 6. juli 1960 udvidede
landbrugsministeriet Landbrugsrådets repræ-
sentation i kommissionen med:
Forstander Johs. Dons Christensen og
Gårdejer Chr. Speggers.

Ved skrivelse af 6. december 1960 har
landbrugsministeriet udnævnt kommitteret V.
Brorson til medlem af kommissionen i ste-
det for departementschef J. Chr. Mogensen,
der har fratrådt sit embede.

Ved skrivelse af 1. juli 1961 har landbrugs-
ministeriet efter indstilling af Socialistisk
Folkepartis folketingsgruppe udnævnt
Sekretær Thomas Christensen
til medlem af kommissionen som repræsen-
tant for Socialistisk Folkeparti.

Ved skrivelse af 23. september 1961 har
landbrugsministeriet efter indstilling af De
samvirkende danske Landboforeninger i ste-
det for Charles Jensen, der havde modtaget
udnævnelse til direktør i Østifternes Kredit-
forening, udnævnt
sekretariatschef Kr. Nielsen
til medlem af kommissionen.

Som sekretær for kommissionen har fun-
geret fuldmægtig i landbrugsministeriet, mi-
nistersekretær V. S. Begtorp med bistand af
fuldmægtig i landbrugsministeriet H. Nord-
by Madsen.

Kommissionen har nedsat følgende 3 ar-
bejdsudvalg:

Arbejdsudvalg 1.

Arbejdsudvalgets opgave er at undersøge
spørgsmål vedrørende jordlovgivningen, her-
under den hertil knyttede udlånslovgivning,
spørgsmål om ejendomsstørrelse og besiddel-
sesformer, medhjælpspørgsmål og genera-
tionsskiftespørgsmål.
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Arbejdsudvalgets sammensætning:
Landbrugsminister Karl Skytte (formand)
Forstander Johs. Larsen
Husmand Emanuel Vestbo
Kammerherre, godsejer G. Garth-Grüner
Hofjægermester, godsejer, cand. polit. Th.

Junker
Forretningsfører Viggo Heegaard
Folketingsmand Fr. Teichert
Folketingsmand Niels Eriksen
Folketingsmand H. C. Toft
Folketingsmand Axel Sørensen
Husmand Mads Sig Steffensen
Departementschef V. Hornslet (suppleant

for formanden)
Administrationschef N. Wermuth
Formand for Statens jordlovsudvalg N. C.

Nielsen-Man
Afdelingschef S. Aistrup
Direktør V. E. Pedersen
Kontorchef H. Normann
Professor Fl. Tolstrup
Professor Kr. Skovgaard
Sekretær Thomas Christensen (fra 1. juli

1961).

A rbejdsudvalg 2.

Arbejdsudvalgets opgave er at undersøge
landbrugets almindelige økonomiske spørgs-
mål, herunder landbrugels gældsforhold
og finansieringsforhold, rentabilitet, beskat-
ningsforhold, landbrugets omkostninger og
generationsskiftespørgsmål. Endvidere kan
udvalget anstille undersøgelser vedrørende
tekniske og driftsmæssige forhold, herun-
der driftsformer, fællesstalde, kontraktsland-
brug, specialisering og mekanisering.



Udvalgets sammensætning:
Landbrugsminister Karl Skytte (formand)
Sekretariatschef Kr. Nielsen (fra 23. sep-

tember 1961)
Husmand Albert Hansen
Kammerherre, godsejer G. Garth-Grüner
Hofjægermester, godsejer, cand. polit. Th.

Junker
Forretningsfører Viggo Heegaard
Fhv. minister, folketingsmand Carl Petersen
Folketingsmand Peter Larsen
Folketingsmand H. C. Toft
Folketingsmand Axel Sørensen
Husmand Mads Sig Steffensen
Departementschef V. Hornslet (suppleant

for formanden)
Afdelingschef S. Aistrup
Konsulent Kurt Hansen
Kontorchef H. Normann
Professor Kr. Skovgaard
Direktør Fr. Heick
Direktør V. E. Pedersen
Sekretær Thomas Christensen (fra 1. juli

1961).

Arbejdsudvalg 3.
Arbejdsudvalgets opgave er at undersøge
spørgsmål om landbrugets afsætningsfor-
hold, herunder spørgsmål om hjemmemar-
kedspriser og andre landbrugsordninger,

spørgsmål om tilpasning til skiftende kon-
junkturer, produktionsændringer og foræd-
ling.
Udvalgets sammensætning:
Landbrugsminister Karl Skytte (formand)
Folketingsmand Anders Andersen
Forstander Johs. Larsen
Husmand Peter Jørgensen
Forstander Johs. Dons Christensen

(fra 6/7 1960)
Gdr. Chr. Speggers (fra 6/7 1960)
Direktør N. Kjærgaard
Fhv. minister, folketingsmand Carl Petersen
Folketingsmand Niels Eriksen
Folketingsmand H. C. Toft
Folketingsmand Axel Sørensen
Husmand Mads Sig Steffensen
kommitteret V. Brorson (suppleant for for-

manden) (fra 6. december 1960
Konsulent Kurt Hansen
Kontorchef H. Normann
Professor, dr. oecon. P. Nyboe Andersen
Sekretær Thomas Christensen (fra 1. juli

1961).

Kommissionens sekretær, fuldmægtig V. S.
Begtorp, har fungeret som sekretær for ar-
bejdsudvalgene, for arbejdsudvalg l.s ved-
kommende med bistand af fuldmægtig H.
Nordby Madsen.
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Kapitel II.

KOMMISSIONENS ARBEJDE I ALMINDELIGHED

Som der i kapitel IV nærmere er redegjort
for, omfatter forslaget i denne betænkning
brugsstørrelserne i relation til landbrugslo-
vens bestemmelser om nedlægning og sam-
menlægning af landbrugsejendomme. End-
videre omfatter forslaget overgang til anven-
delse af de af jordboniteringskommissionen
ansatte prøvetakster og fastsættelse af nye
grænser for hovedparcellers mindstestørrel-
ser.

I dette afsnit skal gives en kortfattet frem-
stilling af kommissionens arbejde iøvrigt,
idet bemærkes, at det er hensigten, at be-
tænkninger og indstilling vil blive afgivet,
efterhånden som kommissionen når til af-
slutning af sine overvejelser af de forskellige
problemer.

Den samlede kommissions møder.
Kommissionen indledte sine forhandlinger
den 9. marts 1960 og på dette møde og på
et møde den 24. marts 1960 fandt en
almindelig drøftelse sted af kommissionens
opgaver. Ligeledes besluttedes ved disse mø-
der nedsættelse af de i forrige afsnit om-
talte arbejdsudvalg, deres arbejdsopgaver og
sammensætning.

På møder den 14. og 15. marts 1961 af-
lagdes beretning om arbejdet i det forløbne
år, og til over for kommissionen at rede-
gøre for markedsforholdene for landbrugs-
produkter og fremkomme med en vurdering
af de fremtidige afsætningsmuligheder var
til disse møder af landbrugsministeren hjem-
kaldt statskonsulent P. A. Moltesen, Lon-
don, der redegjorde for markedsforholdene
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i Storbritannien, statskonsulent Johan Rot-
tensten, Bonn, der redegjorde for markeds-
forholdene i Vesttyskland, statskonsulent
Georg Gram, Paris, der redegjorde for mar-
kedsforholdene i Frankrig, Holland, Belgien
og Luxemburg, og statskonsulent C. Valen-
tin Hansen, Rom, der redegjorde for mar-
kedsforholdene i Italien og Schweiz.

Fra statskonsulent A. Knudsen, Washing-
ton, forelå en skriftlig beretning om mar-
kedsforholdene i USA og Canada, og fra
statskonsulent Sv. Evendt, Caracas, forelå
en ligeledes skriftlig beretning om markeds-
forholdene i Sydamerika.

De afgivne rapporter var på møderne
genstand for drøftelse, og rapporterne blev
i skriftlig form tilsendt medlemmerne efter
mødet.

På møder den 22. november og 7. de-
cember 1961 og 23. januar, 9. og 15. fe-
bruar 1962 har kommissionen drøftet de i
nærværende betænkning fremsatte forslag til
ændring i landbrugslovgivningen.

Arbejdsudvalgenes møder.
I arbejdsudvalg 1 har drøftelserne i alt væ-
sentlig været samlet om de krav, som de se-
nere års udvikling har stillet til ændringer
i landbrugets strukturelle forhold, og som
berører den gældende landbrugslovgivning i
videre forstand.

Af emner, der har været genstand for
drøftelse, kan anføres de frie jorders stilling,
tilsynet med overholdelsen af landbrugslo-
vens bestemmelser om drift af landbrugs-
ejendomme, landbrugslovens bestemmelser



om bortforpagtning af landbrugsejendomme
og arealer, spørgsmålet om ændring af de
gældende bestemmelser om samdrift af
landbrugsejendomme og det herhen hørende
spørgsmål om landbrugsforpligtelsens om-
fang. Udvalget har endvidere drøftet pro-
blemerne vedrørende adkomsterhvervelse til
landbrugsejendomme og de gældende be-
stemmelser om statens forkøbsret til land-
brugsejendomme og arealer. Der har i ud-
valget tillige fundet drøftelser sted om ind-
førelse af landbrugsnævn til forvaltning af
en række spørgsmål med relation til land-
brugsej endomme.

Som der er nærmere redegjort for i ka-
pitel IV, fortsætter arbejdsudvalget sine
drøftelser vedrørende de ovennævnte for-
hold.

Med hensyn til brugsstørrelserne og de
hermed forbundne spørgsmål om adgangen
til nedlægning og sammenlægning af mindre
ejendomme har kommissionen dog derimod
ment nu at kunne fremkomme med et for-
slag til en foreløbig ordning, og man har i
denne forbindelse også medtaget forslag om
at sætte de af jordboniteringskomniissionen
ansatte prøvetakster i kraft samt indførelse
af en ny skala for hovedparcellers mindste-
størrelse.

Om kommissionens drøftelser og det stil-
lede forslag henvises i det hele til betænk-
ningens kapital IV.

I arbejdsudvalg 2 har man været inde på
drøftelser af landbrugets realkreditforhold,
og Det statistiske Departement har på kom-
missionens foranledning foretaget en a jour-
føring af de væsentligste af de summariske
oversigter i Realkreditkommissionens be-
tænkning af 1956 vedrørende landbrugets
handelsværdier og belåningsforhold i den
udstrækning, en sådan a jourføring har væ-
ret mulig uden påny at iværksætte en egent-
lig gældstælling.

Den nævnte oversigt over landbrugets
formue- og gældsforhold er aftrykt i bilags-
samlingen og der henvises i øvrigt til re-
sumeet i kapitel III.

Man har endvidere i udvalget drøftet

landbrugserhvervets produktivitets- og ind-
tægtsforhold, og med henblik på kommis-
sionens forhandlinger har afdelingen for
landbrugsøkonomi ved Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole på grundlag af Det land-
økonomiske Driftsbureaus regnskabsstatistik
udført en del beregninger til belysning
af produktiviteten, produktivitetsudviklingen
og indtægterne i de forskellige bedriftsstør-
relser. Dette materiale er ligeledes indeholdt
i bilagssamlingen, og der kan henvises til
resumeet i kapitel III.

Udvalget har drøftet spørgsmålet om hen-
sigtsmæssigheden af etablering af fællesstal-
de. En undersøgelse heraf var allerede op-
taget af et fællesudvalg for De samvirkende
danske Landboforeninger, De samvirkende
danske Husmandsforeninger og Andelsud-
valget (landbrugsorganisationernes udvalg
for teknisk-økonomiske undersøgelser), og
da kommissionen fandt, at spørgsmålet til-
trængte en nærmere undersøgelse på en ræk-
ke områder, inden der i kommissionen fandt
nærmere overvejelser sted, blev der truffet
aftale med det nævnte fællesudvalg om, at
dette fortsatte sine undersøgelser og rappor-
terede til kommissionen, som i givet fald
ville bistå med økonomisk støtte til gennem-
førelse af særlige opgaver.

Fællesudvalget har på grundlag heraf
iværksat en række undersøgelser til belys-
ning af de organisationsmæssige, tekniske og
driftsøkonomiske problemer i forbindelse
med oprettelse af fællesstalde. Der er således
foretaget en kortlægning af forholdene i de
fire bestående fællesstalde, der er udarbej-
det forslag til mønstervedtægter, og finan-
sieringsproblemer er behandlet.

Fællesudvalget fremsatte i juli 1961 over
for kommissionen ønske om en bevilling på
op til 25.000 kr. til projektering og bereg-
ning af anlægsomkostninger i forbindelse
med stalde af forskellig størrelse og type. Sa-
gen rejstes gennem landbrugsministeriet for
finansudvalget, der tiltrådte bevillingen. På
basis af denne bevilling er efter en af ud-
valget, udarbejdet plan projekteret stalde til
10, 20, 40, 80, 120, 240 og 360 køer, hver
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størrelse henholdsvis som løsdriftsstald og bå-
sestald, og staldene til 80 køer både med og
uden opdræt, således at der i alt er tale om 16
eksempler. Projekteringen er foretaget som
en regulær byggesag med detailtegninger og
håndværkerbeskrivelse som grundlag for en
detailleret omkostningsberegning. Såvel pro-
jekteringen som beregningen af anlægsom-
kostningerne er fuldført for så vidt angår
udgangseksemplerne, d. v. s. med en bestemt
mekaniseringsgrad og med fodercentraler
baseret på en bestemt fodersammensætning.
Projekteringen er imidlertid foretaget såle-
des, at mekaniske anlæg og fodercentraler
kan ændres, uden at det berører anlægskal-
kulerne for selve staldbygningerne. Det vil
herved blive muligt i driftskalkulerne at
arbejde videre ud fra andre forudsætninger
med hensyn til fodersammensætning og me-
kaniseringsgrad.

For hvert af de nævnte 16 eksempler på
staldstørrelser og -typer opstilles fuldstæn-
dige driftskalkuler, som tager sigte på at vise,
hvad der under forskellige forudsætninger
kan betales andelshaverne for det leverede
grovfoder. Ud over at vise det sandsynlige
resultat under varierende forhold, vil det
være muligt i konkrete tilfælde at indsætte
de tal i beregningsrammen, som forekom-
mer mest relevante. Materialet skulle så-
ledes blive direkte anvendeligt, hvor der i
praksis arbejdes med planer om oprettelse
af fællesstalde.

Bl. a. med henblik på en belysning af de
arbejdsmæssige og driftsøkonomiske virknin-
ger af forskellige fodersystemer er der i nær
tilknytning til undersøgelsen påbegyndt en
driftsøkonomisk belysning af forskellige kon-
serveringsmetoder for grønafgrøder, d. v. s.
høberedning, ensilering og kunsttørring.

Blandt de spørgsmål, som bør afklares,
såfremt etableringen af fællesstalde må an-
ses for et formålstjenligt led i løsningen af
landbrugets problemer, er også belåningen
af sådanne stalde. Kreditforeningernes stå-
ende fællesudvalg har rettet henvendelse til
boligministeriet om dette spørgsmål, idet det
efter de gældende regler næppe er muligt at

belåne fællesstalde efter reglerne for faste
ejendomme. Boligministeriet har herom gen-
nem landbrugsministeriet udbedt sig landbo-
kommissionens udtalelse, og sagen har været
drøftet i arbejdsudvalget. Det vedtoges her
at udtale, at kommissionen ikke, så længe
undersøgelserne af de teknisk-økonomiske
spørgsmål ikke er afsluttet, kan udtale sig.
Det tilføjedes i kommissionens svar, at så-
fremt man fra boligministeriets side skulle
ønske at behandle det finansieringsmæssige
spørgsmål særskilt, ville man fra landbokom-
missionens side være villig til at bistå her-
med, f. eks. ved repræsentation i et eventuelt
udvalg.

I arbejdsudvalg 3 blev det på det første
møde besluttet at lade udarbejde et over-
sigtsmateriale. Dette materiale er tilrettelagt
af landbrugsministeriet og vil komme til at
bestå af

et beskrivende tilbageblik omfattende
a) dansk landbrug i mellemkrigsår og efter-

krigsår med redegørelse for produktionen,
dens anvendelse, forædlingsværdi og eks-
portandel og for prisbevaigelser og afsæt-
ningsområder,

b) produktionsudvikling og selvforsynings-
grad i andre lande af betydning for dansk
eksport med hovedvægten lagt på efter-
krigsårene.

c) forholdet mellem produktionen og ver-
denshandel, belyst af de internationale or-
ganisationer.

en analyse og vurdering af afsætningsforhol-
dene omfattende
a) de tekniske og økonomiske forhold, der

påvirker forbrugs- og produktionsudvik-
lingen i udlandet, herunder internationale
skøn over forbrugs- og produktionsudvik-
ling på langt sigt,

b) de af statskonsulenterne; førnævnte af-
givne rapporter med vurdering af afsæt-
ningsmulighederne, samt

c) markedsformer, markedspolitik og afsæt-
ningsorganisation i ind- og udland.

10



På kommissionens foranledning er end- nåedes der enighed om at fortsætte arbejdet
videre udarbejdet en redegørelse for danske på grundlag af det ovennævnte oversigts-
muligheder for at føre selvstændig prispoli- materiale.
tik på hjemmemarkedet og virkninger heraf. Nævnes kan tillige, at statskonsulenterne
Denne redegørelse er udarbejdet af lektor i Storbritannien, Vesttyskland, Frankrig-Be-
ved Århus Universitet, cand. oecon. J. Vibe- nelux, Italien-Schweiz, USA og Sydamerika
Pedersen. er hjemkaldt til ved møder i slutningen af

Det indtil nu udarbejdede materiale blev februar 1962 over for kommissionen at re-
tilstillet udvalget forud for dettes sidste mø- degøre for markedssituationen og give en
de med henblik på en drøftelse iøvrigt af vurdering af afsætningsmulighederne,
udvalgets fremtidige arbejde. På mødet op-

11



Kapitel 111.

LANDBOKOMMISSIONENS UNDERSØGELSER
VEDRØRENDE FORSKELLIGE LANDBRUGSFORHOLD

Landbokommissionens undersøgelser og
drøftelser har i første række taget sigte på
at søge tilvejebragt klarhed over, hvorvidt
den især i de senere år stedfundne produk-
tionstekniske udvikling inden for landbruget
har medført sådanne forskydninger i produk-
tionsforholdene, at ændringer i landbrugets
struktur og i den bestående jordlovgivning
er påkrævet.

Som et bidrag til belysning af dette og
andre spørgsmål har kommissionen indsam-
let forskelligt materiale, hvoraf en del led-
sager denne betænkning som bilag. De væ-
sentligste resultater af disse undersøgelser
er anført nedenstående. Men hensyn til mere
detaillerede oplysninger henvises til bi-
lagene.

1. A n t a l l a n d b r u g s e j e n d o m m e
og l a n d b r u g s a r e a l .

Ifølge den af Det statistiske Departement
udarbejdede statistik (bilag I, tabel 10) er
antallet af landbrugsejendomme faldet fra
ca. 208.000 i 1937 til ca. 196.000 i 1960.
Nedangen er hovedsagelig sket i tiden ef-
ter 1951, da antallet af landbrugsejendom-
me var ca. 206.000. Nedgangen siden 1937
er udelukkende faldet på de små brug un-

der 5 ha og - omend i vassentlig mindre
grad - på de store gårde, medens antallet
af ejendomme fra 5-10 ha og ejendomme
fra 10-15 ha er steget fra henholdsvis
51.400 til 54.300, og fra 28.400 til 32.600,
d. v. s. med henholdsvis 6 og 15 procent.
Med hensyn til gårde har der været en stig-
ning på 3 procent for ejendomme mellem
15-30 ha og et fald på 8 procent for ejen-
domme mellem 30-60 ha.

Ifølge bilag I, tabel 3 findes der ca.
37.000 brug under 5 ha. Det statistiske De-
partements oversigter medtager ejendomme
med et jordtilliggende på 0,55 ha, som
ved landbrugstællingen i juli 1960 havde
landbrugsmæssigt benyttet jord, uanset om
ejendommen var noteret som landbrug og
uanset grundværdiens og grundbeløbets stør-
relse. Den ved lov nr. 174 af 7. juni 1958
om ændringer i lov om landbrugsejendomme
skete ændringer, hvorved det hidtidige krav
til en landbrugsejendom om en grundværdi
på mindst 1000 kr. blev ændret til et krav
om mindst 2000 kr. grundbeløb, har med-
ført slettelse af landbrugsnoteringen for ca.
4500 ejendomme.

Landbrugsarealets fordeling efter ejen-
domsstørrelse fremgår af følgende opstilling:



Det fremgår heraf, at der i perioden fra
1957 til 1960 har været en nedgang i land-
brugsarealet på ca. 160.000 ha, eller 7000
ha årligt. Nedgangen falder på de samme
grupper, som vist ovenfor under antal ejen-
domme, det vil sige brugene under 5 ha og
over 30 ha, medens der har været fremgang
i landbrugsarealet for størrelsesgrupperne
fra 5 til 30 ha. Man skal i øvrigt henvise
til tabellerne 7-9 i bilag I.

2 . L a n d b r u g e t s f i n a n s i e l l e
f o r h o l d .

I. Landbrugets formue og gæld.
a. Landbrugets formue.
Ifølge den af Det statistiske Departement
efter landbokommissionens anmodning fore-
tagne undersøgelse vedr. landbrugets fi-
nansielle forhold, jfr. det betænkningen ved-
føjede bilag II, udgjorde landbrugskapita-
lens samlede handelsværdi i 1959 ca. 23,2
milliarder kr. Lægges hertil beholdningen af
landbrugets aktiver uden for landbruget, ca.
2 milliarder kroner, udgjorde landbrugets
samlede formue i 1959 25,2 milliarder kr.

Handelsværdien er steget med 230 pro-
cent siden gældstællingen i 1937, da han-
delsværdien udgjorde ca. 7 milliarder kr.

Siden gældstællingen i 1954, da handels-
værdien udgjorde ca. 18,4 milliarder kr.,
har stigningen i landbrugskapitalens han-
delsværdi udgjort ca. 4,8 milliarder kr.,
d. v. s. en stigning på ca. 26 procent. Den
procentvise stigning i handelsværdien har
været nogenlunde ens for samtlige brugs stør-
relser.

Værdien af landmændenes aktiver uden
for landbruget, der i absolutte tal har været
uændret siden 1954, udgjorde ved gældstæl-
lingen i 1954 og i de nærmest foregående
år 10 procent af landmændenes samlede ak-
tiver, men i 1959 kun ca. 8 procent.

b. Landbrugets gæld.
Den samlede gæld i landbruget, d. v. s. pri-
oritetsgælden plus den løse (ikke tinglyste)

gæld, udgjorde i 1959 i alt 8,7 milliarder kr.
Heraf var 1,2 milliarder kr. løs (ikke ting-
lyst) gæld.

Den samlede gæld er således kun steget
med ca. 100 procent siden 1937, da gælden
udgjorde ca. 4,4 milliarder kr., og med ca.
36 procent siden 1954, da gælden udgjorde
6,4 milliarder kr.

Den samlede prioritetsgæld udgjorde i
1937: 4,1 milliarder kr. og i 1954: 5,6 milli-
arder kr.

Ved gældsopgørelsen i 1954 var land-
brugskapitalens handelsværdi steget med
160 procent i forhold til 1937, medens prio-
ritetsgælden kun var steget med 35 procent.
Siden 1954 er prioritetsgælden imidlertid ste-
get lidt stærkere end handelsværdien.

Før krigen udgjorde prioritetsgælden op
mod 60 procent af handelsværdien, men ved
opgørelsen i 1954 kun 30 procent. I 1959
beløb prioritetsgælden sig til 7,5 milliarder
kroner, og da landbrugskapitalens handels-
værdi er beregnet til 23,2 milliarder kr.,
bliver prioritetsgældsprocenten 32. Igennem
de sidste 15 år har prioritetsgælden stort set
svaret til en trediedel af handelsværdien. Det
er imidlertid klart, at gælden ligger på et
højere niveau for de omsatte ejendomme end
for den samlede ejendomsmasse, hvor gæl-
den er nedbragt og ejendommens handels-
værdi steget siden sidste ejerskifte. For eks-
empel var den gennemsnitlige prioritets-
gældsprocent for samtlige brug i 1954 ca. 30,
medens behæftelsen for de i samme år i fri
handel solgte ejendomme var ca. 56 procent
af købesummen.

Den foretagne undersøgelse viser, at ud-
viklingen i gælden har været ret ensartet for
de forskellige brugsstørrelser.

Prioritetsgældens sammensætning i 1959
er vist i følgende opstilling:

pct.

Kreditforeninger 40,8
Hypotekforeninger 2,4
Sparekasser 16,5
Banker 2,8
Staten, jord- og byggelån 6,2
Staten, andre lån 2,5
Andre långivere 28,8
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Før krigen udgjorde kreditforeningslån
op mod halvdelen af prioritetsgælden. Endnu
ved undersøgelsen i 1954 dækkede kredit-
foreningerne ca. 47 procent af prioritetsgæl-
den i landbruget, men i de sidste år har kre-
ditforeningerne kun kunnet tegne sig for ca.
40 procent af prioritetsgælden. I gennemsnit
for samtlige landbrugsejendomme på øerne
svarer gælden til kreditforeningerne i 1959
kun til ca. 11 procent af landbrugskapita-
lens handelsværdi, og denne andel har væ-
ret nogenlunde uændret siden opgørelsen i
1954. For Jyllands vedkommende svarede
kreditforeningsgælden i 1959 til ca. 15 pro-
cent af landbrugsejendommenes handels-
værdi. Før krigen var procenten 34.

I absolutte beløb er kreditforeningsgælden
steget fra 1989 millioner kr. i 1937 til 2602
millioner kr. i 1954 og til 3048 millioner kr.
i 1959.

Hypotekforeningernes andel af prioritets-
gælden er steget fra knap 2 procent i 1954
til 2,4 procent i 1959.

Sparekassernes procentvise andel af prio-
ritetsgælden har været næsten uændret siden
1937, nemlig 16-17 procent.

For såvel banklån som statslån gælder
det, at de relative andele af prioritetsgælden
er ret uændret siden 1954.

De private lån i form af tinglyste pante-
breve udgjorde i 1959 i alt 29 procent af
den samlede prioritetsgæld i landbrugsejen-
dommene, mod ca. 21 procent før krigen
og 23 procent i 1954.

Undersøgelsen viser, at de billigere kre-
ditformer, nemlig kreditforeningslån, hypo-
tekforeningslån og pantesikrede sparekasse-
lån, tilsammen udgør en gennem årene
stærkt aftagende andel af landbrugets gæld.
1 efterkrigsårene indtil 1950 tegnede disse 3
kategorier af långivere sig for ca. 65 pro-
cent af landbrugets samlede gæld. I 1954
var procenten 57 og i 1959 dækkede de
nævnte kreditinstitutioner kun ca. halvdelen
af landbrugets samlede gæld.

Løs gæld udgjorde ved krigens afslutning
7 procent af den samlede gæld mod 14 pro-
cent i 1959.

//. Ejendomsomsætningen og finansieringen
af denne.

Den samlede årlige omsætning af landbrugs-
ejendomme har over en længere årrække lig-
get på omkring 5 procent af den samlede
ejendomsmasse.

I 1959 var antallet af salg af bebyggede
landbrugsejendomme i alt ca. 10.800 eller
ca. 5,5 procent af samtlige landbrugsejen-
domme.

Den væsentligste del af omsætningen fin-
der sted ved salg i almindelig fri handel,
som i perioden 1937-1959 har udgjort i alt
61,5 procent af samtlige salg. Herefter ind-
tager familiesalg andenpladsen med omkring
20 procent af den samlede omsætning.

Undersøgelsen viser, at familiesalg udgør
en mindre del af samtlige salg nu end før
krigen. De større brug sælges hyppigere til
familie end de mindre brug. Af gårde over
1 td. hartkorn, der solgtes i den sidste halve
snes år, afhændedes godt en trediedel til fa-
milie. Af de større landbrugshuse, der solg-
tes, gik ca. 15-20 procent til familie og for
de mindste landbrugshuse var det en endnu
mindre andel af de solgte brug, der blev i
familien.

I gennemsnit for alle brugsstørrelser ud-
gjorde i 1959 den kontante udbetaling umid-
delbart ved købet ca. 42 procent af købe-
summen ved salg i fri handel af bebyg-
gede landbrugsejendomme, medens over-
tagne prioriteter dækkede ca. 33 procent og
pantebrev til sælgeren ca. 21 procent.

Undersøgelsen viser, at de overtagne prio-
riteter udgør en gennem årene stærkt afta-
gende andel af købesummerne. I årene før
krigen dækkede de overtagne prioriteter så-
ledes 55-60 procent af købesummerne, me-
dens disse prioriteter i 1954 kun dæk-
kede 30-32 procent af købesummerne. Si-
den 1954 synes der dog at være indtrådt
en svag stigning.

Den største kontante udbetaling i forhold
til købesummen er for årens siden krigens
afslutning præsteret af købere af landbrugs-
huse med under 1/4 td. hartkorn. For disse
mindre brug, af hvilke der i fri handel sælges
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ca. et tusind om året, er den kontante ud-
betaling steget fra 20-25 procent før krigen
til 40-45 procent i 1959.

3 . L a n d b r u g e t s p r o d u k t i v i t e t s -
f o r h o l d

Til belysning af indtægtsforholdene i de for-
skellige brugsstørrelser er på grundlag af
Det landøkonomiske Driftsbureaus undersø-
gelser over landbrugets driftsforhold i årene
1916/17 til 1960/61 udarbejdet en oversigt,
der er vedføjet betænkningen som bilag III
og IV.

Oversigten viser den kendte sag, at pr. ha
er bruttoudbytte, nettoproduktionsværdi og
samfundsmæssigt udbytte stigende med af-
tagende brugsstørrelse. Oversigten viser
imidlertid også, at udviklingen i de senere år
har været mindre gunstig for de mindre brug,
således at forrentningsprocenten beregnet af
den investerede kapital, d. v. s. gennemsnit
af de sidste 20 års handelsværdi, der - fsv.
ang. ejendomme under 10 ha - i årene
1916/17 til 1957/58 i gennemsnit har lig-
get på 3,8, i 1957/58 har været nede på
1,6 i 1958/59 på 3,1 og i 1959/60 helt nede
på 1. For brug under 5 ha på øerne
og i Østjylland har forrentningsprocenten i
1959/60 ligget helt nede på -f- 0,7.

Med henblik på tilvejebringelse af nær-
mere erfaringsmateriale til belysning af pro-
duktiviteten, produktivitetsudviklingen og
indtægterne i de seks størrelsesgrupper af

landbrug, i hvilke Det landøkonomiske
Driftsbureaus regnskabsstatistik er inddelt, er
der ved afdelingen for landbrugsøkonomi
ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjsko-
le udført forskellige beregninger. Et sam-
mendrag af disse beregninger omfattende en
oversigt og bilag er vedføjet betænkningen
som bilag V.

Konklusionen af de gennemførte bereg-
ninger er den, at der ikke i de tyve år fra
sidst i trediverne til sidst i halvtredserne,
som undersøgelsen omfatter, har fundet væ-
sentlige forskydninger sted i produktiviteten
i de forsk, brugsstørrelser. Beregnet i lø-
bende kr. pr. arbejdsdag eller pr. 100 kr.
egentlige arbejdsomkostninger var nettopro-
duktionsværdien og det samfundsmæssige
udbyttes indbyrdes størrelsesforhold i de for-
skellige brugs størrelser nogenlunde det sam-
me i femårsperioden sidst i halvtredserne som
før krigen; begge udtryk var mindst i de
små brug, stigende til brugene på 20-30 ha
og nogenlunde af samme størrelse i de fire
største størrelsesgrupper. Den relative stig-
'ning i arbejdsproduktiviteten skønnes at
have været i hvert fald lige så stor i de min-
dre som i de større brugsstørrelser.

Til belysning af indtægtsforholdene i de
forskellige bedriftsstørrelser i de senere år,
er der i bilag V, tabel. ., givet en oversigt
over familiens arbejdsfortjeneste, renter af
egenkapitalen og indtægten af ejendommen,
alt beregnet pr. ejendom, for hvert af de syv
år fra 1952/53 til 1958/59.

Undersøgelsen har givet følgende resultat:

Af undersøgelserne fremgår i øvrigt, at
der har været en tendens til tilbagegang i
familiens arbejdsfortjeneste i løbet af de syv
'år, og at den var betydelig stærkere i de

større end i de mindre brugsstørrelser. Da
renten af egenkapitalen imidlertid har været
stigende i den omh. periode, bliver slutresul-
tatet, at indtægten af ejendommen har været
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omtrent uændret i de mindre og middelstore
brug i hele perioden, men med en tendens
til tilbagegang i de større og navnlig i de
største brug.

Som anført i den af landbohøjskolen ud-
arbejdede redegørelse, er indtægten af ejen-
dommen det beløb, der er til rådighed til
dækning af brugerfamiliens leveomkostnin-
ger, betaling af personlige skatter og forsik-
ringer samt til opsparing til de for produk-
tionsapparatets udvikling nødvendige nyin-
vesteringer. I redegørelsen gives der ret klart
udtryk for, at man finder, at der i betragt-
ning af de betydelige udgifter, som meka-
niseringen medfører i alle bedriftsstørrelser
levnes en meget snæver margin til afholdelse
af sådanne udgifter i de mindre bedriftsstør-

relser, hvis det ikke skal ske på en alt for
stor bekostning af levestandarden.

Med henblik på en sammenligning af ar-
bejdsindtægten i landbruget med arbejdsind-
tægten i andre erhverv er der af Afdelingen
for Landbrugsøkonomi ved Landbohøjsko-
len på grundlag af Det landøkonomiske
Driftsbureaus opgørelser endvidere foretaget
forsk, beregninger, der er vedføjet betænk-
ningen som bilag V, tabel 6. Undersøgel-
sen, der hviler på den forudsætning, at den
investerede kapital forlods er forrentet med
5 procent, viser, at der i femåret 1954/55 til
1958/59 har været tale om følgende gennem-
snitlige arbejdsindtægt, i kr. pr. ejendom i de
enkelte brugsstørrelser:

Resultatet af undersøgelsen konkluderes
derhen, at der under de for den omh. periode
gældende indtægtsforhold i landbruget ikke
har været mulighed for lønforhøjelser und-
tagen på bekostning af den allerede noget
reducerede familie-arbejdsfortjeneste eller
ved yderligere reduktion af arbejdsstyrken,
og at forholdet synes at være dette, at man
overvejende har valgt den sidste fremgangs-
måde, selv om familiens arbejdsfortjeneste
også er gået en del ned, især på de større
og største gårde.

4 . L a n d b r u g e t s a r b e j d s k r a f t s -
s p ø r g s m å l .

På foranledning af landbokommissionen er
der af Det statistiske Departement foretaget
en indgående undersøgelse af arbejdskraft-
spørgsmålet i landbruget.

Resultatet af denne undersøgelse er of-
fentliggjort i 1961 i forbindelse med udsen-
delsen af Det statistiske Departements pu-
blikation: »Landbrugets arbejdskraft«.

Medens landbrugets arbejdsstyrke i be-

gyndelsen af 1930'erne svarede til en halv
million helårsarbejdere, var tallet i slutnin-
gen af fyrrerne reduceret til 400.000 og i
1960 til 300.000. Afgangen har haft en ten-
dens til at tiltage i hastighed. I fyrrerne var
den gnsntl. årlige afgang ca. 8100 helårs-
arbejdere, i halvtredserne ca. 9700, og i det
sidste femår ca. 10.800. Da tilbagegangen
kun i ringe grad falder på den halvdel af
arbejdskraften, der udgøres af brugeren og
hans ægtefælle, vil det sige, at tilbagegangen
i den egentlige medhjælp for de senere år
ligger på omkring 5 procent om året og for
det allersidste år endnu mere.

I forhold til andre vesteuropæiske lande
med en noget lignende erhvervsmæssig
struktur er dog stadig en fhv. stor procent-
del af befolkningen beskæftiget i landbru-
get, nemlig 20 procent (i 1958), medens
lande som Tyskland havde 15 procent, Hol-
land 13 procent, USA 9 procent og Eng-
land kun 4 procent beskæftiget i landbruget.

Landbrugets medhjælperstab er fra sidst
i trediverne faldet fra 300.000 til 130.000
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helårsarbejdere d. v. s. en nedgang på 56
procent, medens familiens arbejde i egen
bedrift i samme tidsrum kun er gået tilbage
fra 180.000 til 170.000, eller med 6 procent.

Børn og slægtninge er den kategori af
arbejdskraft, der er gået stærkest tilbage.
Gruppen omfatter de hjemmeværende børn,
der arbejder i bedriften, samt slaigtninge.
Arbejdsindsatsen af denne gruppe er nu kun
godt 1/3 af, hvad den var i 1938/39, idet
helårsarbsjdertallet for børn og slægtninge
siden da er faldet med fra 100.000 til nu
at udgøre knap 38.000.

Familie plus børn og slægtninge, altså fa-
milien i videre forstand, udgør knap 70 pro-
cent af den samlede arbejdskraft i land-
bruget, og fremmed arbejdskraft i alt udgør
godt 30 procent.

Fast fremmed medhjælp uden egen hus-
stand er siden 1938/39 gået tilbage med
omtrent 60 procent. Endnu i 1938/39 sva-
rede denne gruppe til 153.000 helårsarbej-
dere, men er nu faldet til at udgøre 62.000,
d. v. s. 20 procent af landbrugets samlede
arbejdsstyrke.

Fast fremmed medhjælp med egen hus-
stand, herunder bl. a. faste daglejere, er den
gruppe, der har vist mindst tilbagegang. Fra
begyndelsen af fyrrerne og indtil 1953 steg
den mandlige medhjælp med egen husstand
fra omkring 14.000 helårsarbejdere til om-
kring 19.000 helårsarbejdere, men tallet er
siden faldet til ca. 15.000. Derimod har de
kvindelige medhjælpere i denne gruppe vist
fortsat tilbagegang i de sidste femten år.
Gruppen udgør 5-6 procent af landbrugets
samlede arbejdskraft.

Midlertidig medhjælp, d. v. s. løse dag-
lejere, akkordarbejdere o. 1. nåede et højde-
punkt omkring 1945 med 24.000 helårsar-
bejdere, men er nu faldet til at svare til
13.500 helårsarbejdere. Nedgangen for den
midlertidige medhjælp har udgjort 40 pro-
cent siden 1938. Gruppen udgør ca. 4 pro-
cent af landbrugets samlede arbejdskraft.

Af landbrugets medhjælpere omregnet til
helårsarbejdere er 100.000 mænd og 30.000
kvinder. Omkring 1938 var antallet af mand-

lige medhjælpere 200.000. Den mandlige
medhjælp er således halveret i løbet af den
sidste snes år. Antallet af kvindelige med-
hjælpere er faldet fra 100.000 i 1938 til
30.000, d. v. s. en tilbagegang på 70 pro-
cent.

Aldersfordelingen af medhjælperne er æn-
dret noget fra 1938 til 1960. Således er
karle og piger med kost og logi gennemgå-
ende noget yngre end før, medens børn og
slægtninge er ældre end før.

Nedgangen i arbejdskraft har ramt alle
dele af landet, men ikke helt med samme
styrke. For den samlede arbejdskraft, altså
helårsarbejdere i alt, indbefattet bruger og
ægtefælle, viser øerne og det østlige Jylland
en lidt stærkere nedgang end det nordlige,
vestlige og sydlige Jylland.
Med hensyn til fordelingen af arbejdskraf-
ten efter ejendomsstørrelse viser undersøgel-
sen følgende resultater:

Af landets 196.000 landbrugsbedrifter har
122.000 ingen fast medhjælp. Af de 122.000
landbrugsejendomme, der var uden fast
medhjælp, var 88.000 helt uden medhjælp,
bortset fra hjælp af mindreårige børn.
34.000 ejendomme havde foruden brugeren
og dennes ægtefælle kun løs medhjælp.

Fordelingen på ejendomsstørrelser frem-
går af nedenstående tabel:
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kaniseringen, fsv. angår brug af egne trak-
torer. Af de mindste brug på 1-2 ha har
kun 5 procent traktorer.

5. S a l g af l a n d b r u g s e j e n d o m m e
t i l i k k e - l a n d m æ n d .

Det statistiske Departement har siden 1941
ført statistik over salget til ikke-landmænd.
Grundlaget for fordelingen af køberne på
landmænd og ikke-landmænd er de på salgs-
indberetningerne, almindeligvis fra sagfø-
rere, anførte oplysninger om såvel købers
som sælgers navn, stilling og adresse. For
et enkelt år, 1958, har man foretaget en
yderligere opdeling af grundmaterialet for
nærmere at belyse spørgsmål vedr. købers
og sælgers stilling eller erhverv. Efter land-
bokommissionens anmodning har Det stati-
stiske Departement udarbejdet en redegø-
relse vedr. dette spørgsmål, der er vedføjet
nærværende betænkning som bilag VI. Re-
degørelsen vedrører kun bebyggede land-
brugsejendomme, der omsættes i almindelig
fri handel.

Som det fremgår af denne redegørelse,
er salg af landbrugsejendomme til ikke-land-
mænd ikke en ny foreteelse. Tallene har
dog ligget noget højere end normalt særlig
i årene umiddelbart efter krigsafslutningen
i 1945, samt i de allerseneste år, uden at der
dog kan siges at foreligge særligt store ud-
sving fra det normale.

I gennemsnit solgtes i den omhandlede pe-
riode 17 procent af de ejendomme, der solg-
tes i fri handel, til ikke-landmænd.

Der gør sig imidlertid en betydelig forskel
gældende mellem de enkelte landsdele. Sal-
gene har således været omtrent dobbelt så
stor på øerne som i Jylland, og på øerne
har der igen gjort sig en betydelig forskel
gældende mellem Københavns og Frederiks-
borg amtsrådskredse og de øvrige amter. I
Københavns amtsrådskreds var procenten af
de ejendomme, der afhændedes til ikke-land-
mænd således 60-70 i 1959, og i Frederiks-
borg amt erhvervedes ca. halvdelen af de
ejendomme, der omsattes i 1959, af ikke-
landmænd. I Jylland var i 1959 ca. 16 pro-

cent af samtlige afhændelser af landbrugs-
ejendomme i fri handel salg til ikke-land-
mænd.

Som det fremgår af Det statistiske De-
partements redegørelse, er der dog herved
kun tale om bruttotal, idet der ikke føres
statistik over antallet af landbrugsejendom-
me, der af ikke-landmænd sælges tilbage til
landmænd. En del af de skete afhændelser
vedrører i øvrigt salg fra ikke-landmænd til
ikke-landmænd. Dette indebærer, at tal-
lene må behandles med nogen forsigtighed.
Efter Det statistiske Departements opfattelse
bør antallet af landbrugsejendomme, der ifl.
indberetningerne erhverves af ikke-land-
mænd, efter denne betragtningsmåde redu-
ceres med omtrent 25 procent.

Som følge af den usikkerhed, der gør sig
gældende med hensyn til den nøjagtige klas-
sificering af køberne efter erhverv, vil Det
statistiske Departement rent skønsmæssigt
anslå, at mellem 1/3 og 1/4 af de ikke-land-
mænd, der køber landbrugsejendom, faktisk
hører til landbrugserhvervet, selv om de ikke
er egentlige landmænd.

Af redegørelsen fremgår, at salget til
ikke-landmænd falder på alle brugsstørrel-
ser, dog mest på de store ejendomme på 8
tdr. hartkorn og derover, samt — omend i
mindre grad - på de små ejendomme. I de
seneste år synes interessen dog i særlig grad
at rette sig mod de mindre ejendomme. Af
de 942 ejendomme, der i 1958 solgtes til
ikke-landmænd, havde således 674 ejen-
domme, d. v. s. mere end 2/3 af samtlige de
ejendomme, der solgtes til ikke-landmænd,
et jordtilliggende på under 10 ha.

Ved en gennemgang af landbrugstællin-
gen i 1959 konstateredes, at af de landbrugs-
huse under 10 ha, der i 1958 var solgt til
egentlige ikke-landmænd (d. v. s. bortset
fra gartnere m. v.), blev de to trediedele en-
ten dyrket normalt eller med nedsat land-
brugsareal, medens ca. en trediedel af hu-
sene ikke kunne identificeres på landbrugs-
skemaerne.

Der har ikke kunnet konstateres nogen
forskel i jordens bonitet for landbrugshuse
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Med hensyn til prisforholdene synes forhol-
det at være dette, at priserne for ejendomme
på Øerne, der købes af ikke-landmænd, lig-

ger noget højere end for ejendomme, der
købes af landmænd, medens tilfældet for de
senere år synes at være det modsatte i Jyl-
land, særlig for så vidt angår de små brug.
Der haves imidlertid ikke oplysning om byg-
ningernes tilstand eller om særlige beliggen-
hedsværdier.

6 . F o r p a g t n i n g s - o g b e s t y r e r -
f o r h o l d i d a n s k l a n d b r u g .

a. Forpagtningsforhold.

Det statistiske Departement har efter land-
bokommissionens anmodning i forbindelse
med landbrugstællingen i 1960 foretaget en
undersøgelse vedr. forpagtnings- og besty-
rerforholdene. Den af Det statistiske De-
partement udarbejdede redegørelse er ved-
føjet nærværende betænkning som bilag VIL

Undersøgelsen, der kun har omfattet så-
danne landbrugsejendomme, hvor ejendom-
men er bortforpagtet i sin helhed, viser, at
knap 10.000 af landets ca. 196.000 land-
brugsejendomme var forpagtet. Disse 5 pro-
cent af ejendommene omfattede 7 procent
af landbrugsarealet.

Forpagtningsforholdets hyppighed varie-
rer stærkt nemlig fra ca. 14 procent i Kø-
benhavns amtsrådskreds og 9 procent i Ros-
kilde og Frederiksborg amtsrådskredse til
mindre end 2 procent i Ringkøbing og Hjør-
ring amter. Gennemsnitlig var på Øerne 7,8
procent af landbrugsejendommene forpagtet,
i Jylland 3,6 procent. I Sønderjylland er
forpagtning betydelig mere udbredt end i
det øvrige Jylland. I Sønderborg amtsråds-
kreds var således 13 procent af landbrugs-
ejendommene forpagtet.

Bortset fra de helt små brug gælder det,
at jo større ejendommene er, jo hyppigere
er de forpagtede. For landet som helhed
'var kun ca. 3 procent af brugene mellem
5 og 10 ha forpagtet, men derimod ca. 23
procent af brugene over 120 ha. Af bru-
gene 10-15 ha var kun 4 procent forpag-
tet, og af brugene 15-30 ha kun 5 procent.

Antallet af forpagtede landbrugsejen-
domme har været stigende siden 1946, da
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antallet var ca. 7300, mod 9300 i 1954 og
ca. 10.000 i 1960.

Stigningen i antallet af forpagtninger af
landbrugsejendomme siden 1954 er fordelt
på alle brugsstørrelser med undtagelse af de
helt små brug under 5 ha, hvor antallet er
formindsket i takt med den almindelige til-
bagegang i antallet af småbrug.

For 4525 forpagtede landbrugsejendom-
me, svarende til ca. 45 procent af samtlige
forpagtede landbrugsejendomme, er det op-
lyst, at ejeren ikke havde fast bopæl på
ejendommen.

Af disse ejendomme er der for 3803 ejen-
dommes vedkommende givet oplysning om
ejerens bopæl.

Undersøgelsen viser, at knap halvdelen
af de forpagtede landbrugsejendomme, hvor
ejeren ikke bor på ejendommen, og om
hvilke der foreligger oplysninger om ejerens
stilling, ejes af selvstændige landbrugere.
Selskaber samt erhvervsdrivende inden for
industri, håndværk og handel ejer tilsam-
men ca. 22 procent af de pågældende for-
pagtede landbrugsejendomme, kommuner
ejer knap 7 procent og staten knap 5 pro-
cent.

b. Bestyrerforhold.

Den af Det statistiske Departement fore-
tagne undersøgelse har givet til resultat, at

i alt 2792 landbrugsejendomme eller 1,4
procent af samtlige landbrugsejendomme her
i landet ved juli-tællingen 1960 blev drevet
ved bestyrer.

Ligesom forpagtning viser også bestyrer-
forhold sig at være anvendt dobbelt så
hyppigt på Øerne som i Jylland. Bortset fra
Københavns og Frederiksborg amtsråds-
kredse, hvor bestyrerejendommenes andel i
den samlede bestand af landbrugsejendom-
me er henved dobbelt så stor som for øerne
som helhed, nemlig henholdsvis 4,5 og 4,2
procent mod for øerne som helhed: 2,1 pro-
cent, viser anvendelsen af bestyrer i de en-
kelte amter ikke nogen væsentlig afvigelse
fra den procentvise anvendelse inden for
den pågældende landsdel som helhed. Kun
Bornholms amt viser særlig lave tal, idet her
kun 0,4 procent af samtlige landbrugsejen-
domme drives ved bestyrer.

Bestyrerejendommenes andel i det sam-
lede landbrugsareal er betydeligt større end
deres andel i antallet af landejendomme,
idet bestyrerejendommene omfatter for-
holdsvis mange store ejendomme. 34 procent
af samtlige bestyrerejendomme er således på
30 ha eller derover mod kun 12 procent for
samtlige ejendomme.

For 59 procent af de ejendomme, der
drives ved bestyrer, gælder det, at ejeren
ikke bor på ejendommen.
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Kapitel IV.

KOMMISSIONENS UNDERSØGELSER OG OVERVEJELSER
VEDRØRENDE JORDLOVGIVNINGEN.

KOMMISSIONENS FORSLAG

En væsentlig del af landbokomrnissionens
arbejde har været koncentreret om landbru-
gets strukturforhold og særlig den del, der
berører landbrugsejendommenes størrelse.
Drøftelserne herom har været ført i arbejds-
udvalg 1, der herom har holdt 7 møder,
samt i den samlede kommission, der særligt
om disse spørgsmål har holdt 5 møder.

Arbejdsudvalget har i sine drøftelser væ-
ret inde på en række spørgsmål, der vedrø-
rer den nugældende landbrugslovgivning om
landbrugets struktur. Nævnes kan de frie
jorders stilling, tilsynet med overholdel-
sen af landbrugslovens bestemmelser, for-
pagtningsforholdene og spørgsmålene om
samdrift af landbrugsejendomme, land-
brugsforpligtelsens omfang, oprettelse af
landbrugsnævn, hovedparcellers mindste-
størrelse, jordboniteringen, brugsstørrelserne
og bestemmelserne om nedlægning og sam-
menlægning af landbrugsejendomme.

Det er i kommissionen erkendt, at de
nævnte spørgsmål må underkastes en indgå-
ende behandling og overvejelse med hen-
blik på sådanne ændringer, der kan bringe
bestemmelserne i kontakt med udviklingen
indenfor dansk landbrug i det omfang, hvor
ændringer skønnes fornødne. Da det imid-
lertid skønnes, at flere af de omhandlede
spørgsmål bør løses i sammenhæng, og at
overvejelserne om deres løsning ikke vil
kunne afsluttes på kortere tid, er det i kom-
missionen besluttet i denne betænkning ale-
ne at koncentrere sig om spørgsmål vedrø-
rende brugsstørrelserne og således, at ar-

bejdsudvalgets overvejelser vedr. de spørgs-
mål, der vedrører brugsforholdenes art, fort-
sætter og afsluttes med afgivelse af betænk-
ning herom, når overvejelserne er tilende-
bragt.

Indstillingen i denne første betænkning
fra landbokommissionen omhandler derfor
først og fremmest brugsstørrelserne i rela-
tion til landbrugslovens bestemmelser om
nedlægning og sammenlægning af landbrugs-
ejendomme. Det har dog i forbindelse her-
med været nødvendigt at tage stilling til de
gældende regler om hovedparcelstørrelser,
og i denne forbindelse har man fundet det
hensigtsmæssigt at overveje spørgsmålet om
overgang til anvendelse af de af jordboni-
teringskommissionen for en overvejende del
af landet ansatte prøvetakster ved fastsæt-
telsen af nye grænser for hovedparcellers
mindstestørrelse. I tilknytning til sammen-
lægningsspørgsmålet har kommissionen væ-
ret inde på spørgsmål om finansiering og
har besluttet ikke nu at fremkomme med
noget forslag, men at fortsætte sine overve-
jelser herom.

Kommiss ionens forhandl inger .

1) Optagelse af forslagene til revision om 5
år.

2) Brugsstørrelser, nedlægning og sammen-
lægning af landbrugsejendomme.

3) Hovedparcellers mindstestørrelse, jord-
boniteringen.
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1) Optagelse af forslagene til revision om
5 år.

Under hensyn til den usikkerhed, der i disse
år råder med hensyn til vilkårene for land-
brugets produktionsforhold fremover og her-
med også til planlægning af landbrugets
strukturforhold på længere sigt har der i
kommissionen været almindelighed enighed
om, at de forslag, som nærværende betænk-
ning indeholder, bør optages til en revision
inden udgangen af folketingssamlingen 1966/
67, og kommissionens drøftelser har været
ført på dette grundlag.

2) Brugsstørrelser, nedlægning og sammen-
lægning af landbrugsejendomme.

Under forhandlingerne i arbejdsudvalget og
kommissionen har man indgående drøftet
enfamiliebrugets størrelse og har herunder
også været inde på forholdene i andre lan-
de, særlig Sverige og Norge.

Der er i kommissionen enighed om, at et
stort antal landbrugsejendomme er for små
til at skabe eksistensgrundlag for en fami-
lie, ligesom der er enighed om, at den særlig
i årene efter krigen gennemførte mekanise-
ring og rationalisering inden for landbruget
har bevirket, at en familie kan bestride en
større driftsenhed end det enfamiliebrug,
som hidtil har været betragtet som normal-
størrelsen.

Ligesom der i kommissionen har været
enighed om, at en række landbrugsejendom-
me må anses for at være for små til egentlig
rationel landbrugsdrift, og at mulighed bør
skabes for en forøgelse af sådanne ejendom-
mes jordtilliggende, har der i kommissio-
nen været enighed om, at en udvikling hen-
imod større brugsstørrelser bør ske på et fri-
villighedsgrundlag. Det er herved kommis-
sionens opfattelse, at uanset at der er et be-
tydeligt behov for jordsuppleringer, vil der
stadig være en vis efterspørgsel efter små
ejendomme, både fra unge landmænd, som
ønsker at begynde selvstændig bedrift og evt.
ønsker at supplere indtægterne fra landbru-
get med indtægt fra andre erhverv, og fra

ældre landmænd. Ligeledes vil der fra
andre jordbrugserhverv end det egentlige
landbrug, således gartneri og frugtavl, være
en vis efterspørgsel efter små ejendomme.

Man har i kommissionen drøftet, hvilken
størrelse et passende enfamiliebrug bør ha-
ve, men meningerne har her været afvigen-
de. Da den mest hensigtsmæssige størrelse
for et enfamiliebrug imidlertid er afhængig
af en række forskelligartede faktorer, her-
under graden af mekanisering og produk-
tionens tilrettelæggelse, og faktorer af mere
personlig art, og da det må forudses, at og-
så dansk landbrugs tilpasning til de europæ-
iske markedsdannelser vil kunne få en afgø-
rende indflydelse på disse forhold, er man i
kommissionen afstået fra at tage nogen di-
rekte stilling til spørgsmålet.

Efter de nugældende bestemmelser hen-
regnes til landbrugsejendomme enhver ejen-
dom, som har eller senere får et jordtillig-
gende af mindst 1 ha geometrisk mål og et
grundbeløb, jfr. nu lovbekendtgørelse nr.
305 af 1. august 1960 §§ 53-55, af mindst
2.000 kr., og hvis tilliggende helt eller del-
vis anvendes til frembringelse af landbrugs-
eller havebrugsprodukter, eller til frugt- el-
ler frøavl, og som er eller efter den hidtil
gældende lovgivning skulle være forsynet
med bygninger, hvorfra jorderne drives el-
ler skulle være drevet som selvstændigt brug
af ejendommens beboere. Denne bestem-
melse og navnlig dens krav om indavling til
bygninger, vil kommissionen senere drøfte
nærmere.

Repræsentanterne for De samvirkende danske
Landboforeninger, Landbrugsrådet, Tolvmandsfor-
eningerne, Sammenslutningen af Landbrugets Ar-
bejdsgiverforeninger samt medlemmerne Niels Erik-
sen, Peter Larsen og H. C. Toft har dog ønsket, at
der allerede nu søges gennemført lempelser vedrø-
rende landbrugspligtens omfang. Kravet om indav-
ling til bygninger kan ikke længere opfyldes i prak-
sis, og repræsentanterne finder det endvidere øn-
skeligt, at man tillader samdrift for 2-3 ejendom-
me, når disses areal tilsammen ikke overstiger en
vis størrelse. I en overgangsperiode, hvor der må
knytte sig betydelig usikkerhed til spørgsmålet om
den ønskelige bedriftsstørrelse, vil en lempelse af
samdriftsbestemmelserne være ønskelig, idet en så-
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dan bestemmelse antagelig vil medføre, at det mere
drastiske indgreb i ejendomsstrukturen: nedlægning
og sammenlægning vil finde sted i mindre omfang,
end det ellers vil blive tilfældet.

Som allerede nævnt er kommissionen ind-
stillet på snarest at tage dette og andre
spørgsmål op til overvejelse. Det skønnes
imidlertid afgørende, at der snarest gennem
en ændring af lovgivningens bestemmelser
herom søges tilstræbt en løsning af tillægs-
jordspørgsmålet for de mange ejendomme,
der efter alles opfattelse er for små til ef-
fektivt at udnytte familiens arbejdskraft og
at give familien et rimeligt udbytte.

En sådan ændring af den gældende rets-
tilstand kan efter kommissionens opfattelse
søges opnået ved en ændring af bestemmel-
serne i loven om landbrugsejendomme (lov-
bekendtgørelse nr. 259 af 8. august 1958)
særlig paragrafferne 25 og 27.

Det er herved kommissionens opfattelse,
at der bør gives adgang for en ejer af en
mindre ejendom til i videre omfang, end det
i dag er tilfældet, at kræve ejendommen
nedlagt uden anden betingelse end ejendom-
mens sammenlægning med en anden min-
dre ejendom, i forhold til hvilken den er
bekvemt beliggende for samlet landbrugs-
mæssig drift.

Der er vel også efter den gældende lov-
givning mulighed for nedlægning og sam-
menlægning af mindre ejendomme under de
nævnte forudsætninger, og landbrugsmi-
nisteriets og statens jordlovsudvalgs praksis
ved behandling af sager af denne art er i
de senere år i stedse stigende grad gået ud
på at fremme hensigtsmæssige sammenlæg-
ninger. Skal udviklingen af sammenlægnin-
ger af mindre ejendomme imidlertid effek-
tivt fremmes, er det kommissionens opfat-
telse, at der bør råde en udstrakt grad af fri-
hed for ejere af mindre ejendomme til at
træffe aftaler om salg og heraf følgende ned-
lægning af ejendommene til sammenlægning
med andre.

Hvor grænserne for den lettere adgang til
nedlægning og sammenlægning af landbrugs-
ejendomme bør ligge, har der i kommis-

sionen været ført forhandlinger om. Resulta-
tet af disse forhandlinger er angivet i forslaget
side 29 flg. Der er i kommissionen enighed
om, at der bør gives frihed for en ret vid
adgang til nedlægning af mindre landbrug,
når de sammenlægges med andre mindre
landbrug, og der er indenfor et flertal (kom-
missionens medlemmer med undtagelse af
Thomas Christensen, Mads Sig Steffensen og
H. C. Toft) opnået enighed om, at grænsen
for denne nedlægningsadgang kan sættes til
5 ha af bedste jord svarende til ca. 7 ha af
middelgod jord.

Med hensyn til den grænse, der bør sæt-
tes for de sammenlagte ejendommes størrel-
se, er der indenfor samme flertal opnået
enighed om, at adgangen til at sammenlæg-
ge ejendomme, bør være i det væsentlige
fri, når de sammenlagte ejendomme ikke
kommer op over en nærmere fastsat grænse,
som efter flertallets opfattelse kan sæt-
tes til 12 ha af bedste jord svarende til ca.
17 ha af middelgod jord. Over denne græn-
se kræves vel tilladelse fra landbrugsmini-
steriet til sammenlægningen, men efter kom-
missionens opfattelse bør tilladelse til sam-
menlægning, hvorved ejendommene ikke
kommer op over hovedparcelstørrelsen, jfr.
nedenfor, dog sædvanligvis meddeles, når
ikke særlige forhold taler imod.

Med hensyn til mindretallenes indstillin-
ger henvises til kommissionens forslag side
29 flg.

Som eneste begrænsning i den skitserede
frie adgang til sammenlægning er i det ef-
terfølgende forslag (forslagets punkt A. I. a.)
indsat en bestemmelse om, at sammenlæg-
ning kan nægtes, såfremt ejendommene ef-
ter sammenlægningen ikke skønnes at ville
være bekvemt beliggende for samlet land-
brugsmæssig drift.

Medlemmerne Peter Jørgensen, Emanuel Vest-
bo, Albert Hansen, Mads Sig Steffensen, Thomas
Christensen og Aksel Sørensen har yderligere øn-
sket tilføjet en bestemmelse om, at en ejendoms
landbrugsareal, såfremt forannævnte betingelser for
nedlægning af en ejendom under 5 ha ikke er til
stede, skal overtages af statens: jordlovsudvalg til
almindelig handelskris. Statens jordlovsudvalg kan
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anvende således erhvervede arealer til supplering
af mindre brug og/eller tiloprettclse af nye, even-
tuelt gennem jordfordelinger. Subsidiært kan area-
lerne midlertidigt bortforpagtes.

Udover sammenlægninger af mindre ejen-
domme finder kommissionen, at der i det
hele taget gennem udformning af landbrugs-
lovens regler bør tilstræbes en friere bevæge-
lighed inden for landbruget som helhed med
hensyn til arealomlægninger. Medens adgan-
gen til sammenlægning af ejendomme, der
ved sammenlægningen opnår en størrelse,
der gør dem egnede til at drives som selv-
stændige bedriftsenheder, men dog ikke
kommer over en vis nærmere fastsat stør-
relse, bør være i det væsentlige uafhængig
af godkendelse af offentlige myndigheder,
så forudsættes sådan godkendelse, hvor det
drejer sig om de noget større ejendomme.
Godkendelsen bør i disse tilfælde kunne be-
tinges af, at et på stedet værende tillægs-
jords- eller jordfordelingsspørgsmål søges løst
i forbindelse med nedlægningen. Ligeledes
forudsættes sådanne ejendomme ved sam-
menlægningen ikke bragt op over den stør-
relse, som er angivet i den nugældende lovs
§ 24, hvilken paragraf bliver uændret.

Udover de anførte nedlægningstilfælde
har kommissionen drøftet en udvidet adgang
for administrationen til at give stat og kom-
mune og i særlige tilfælde også private til-
ladelse til nedlægning af ejendomme, som
erhverves med henblik på ikke-landbrugs-
formål, f. eks. byggeri.

Med hensyn til afgrænsningen mellem de
landbrugsejendomme, der i det væsentlige
frit bør kunne nedlægges til sammenlægning
til landbrugsmæssig drift med andre her-
for bekvemt beliggende landbrugsejendom-
me og de landbrugsejendomme, for hvis
nedlægning en nærmere undersøgelse og til-
ladelse er forudsat, bemærkes, at man har
fundet en afgrænsning baseret på et udtryk
for ejendommens størrelse i geometrisk mål
og grundværdi eller grundbeløb for uhen-
sigtsmæssig på grund af den mangel på ens-
artethed, man herved vil kunne komme ud
for.

Ved overgang til det af jordboniterings-
kommissionen udarbejdede nye boniterings-
system, baseret på prøvetakster overalt i
landet, samt til en ny skala for hovedparcel-
lers mindstestørrelse, jfr. nedenfor og bilag
VIII, vil man derimod få et praktisk grund-
lag for en ensartet afgrænsning af de herom-
handlede ejendomsgrupper. Idet henvises til
fremstillingen nedenfor af kommissionens
forhandlinger om skalaen for hovedparcel-
lers mindstestørrelse bemærkes, at det ikke
herved er tilsigtet at identificere hovedpar-
cellens mindstestørrelse med en passende
størrelse for enfamiliebruget. men kun at be-
nytte skalaen som et anvendeligt bereg-
ningsgrundlag.

Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl, der
ved en observatør har fulgt kommissionens
forhandlinger, har henledt kommissionens
opmærksomhed på gartneri-, frugtavl- og
planteskolevirksomheders særlige problemer
i relation til landbrugsloven. En skrivelse fra
Erhvervsrådet er af trykt som bilag (bilag IX).

Det er kommissionens opfattelse, at de
problemer, som rådet anfører, kan løses til-
fredsstillende allerede på grundlag af den
nugældende lovs bestemmelser.

3. Hovedparcellers mindstestørrelse, jordbo-
niteringen.

Hovedparcellens mindstestørrelse.

Hovedparcellens mindstestørrelse er et ud-
tryk for, hvor langt en landbrugsejendom
kan bringes ned i jordtilliggende uden dis-
pensation. Efter de gældende regler i land-
brugslovens § 19 er der fastsat stærkt va-
rierende størrelser for hovedparceller af de
forskellige ejendomskategorier, og det må
efter kommissionens opfattelse anses for
tvivlsomt, om disse regler opfylder de krav,
som man i dag må stille. Sålænge de nye
brug, der oprettedes med statsstøtte, kun fik
et forholdsvis ringe jordtilliggende, var disse
brug i almindelighed under de oprindelige
i udstykningsloven og senere i landbrugslo-
ven fastsatte minimumsgrænser for hoved-
parceller. Dette forhold har imidlertid afgø-
rende ændret sig, og der er herved efter-
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hånden opstået et misforhold mellem land-
brugslovens regler for udstykning og stats-
husmandslovens regler for oprettelse og sup-
plering af mindre brug, således at en revi-
sion af reglerne for hovedparcellers mind-
stestørrelse under alle omstændigheder må
anses for påkrævet. De tendenser, der gør sig
gældende i retning af større driftsenheder,
må efter kommissionens opfattelse gøre en
revision af disse bestemmelser så meget me-
re påkrævet. Da det nugældende klassifice-
ringssystem iøvrigt må betragtes som admi-
nistrativt meget besværligt ikke mindst på
grund af det ved landbrugslovens revision i
1949 indførte særlige procenttillägg, har
kommissionen anset det for nærliggende at
undersøge, hvilke muligheder, der måtte fo-
religge for en gennemgribende forenkling af
disse bestemmelser.

Med hensyn til den udvikling, der har ført til de
nugældende regler for brugsstørrelser, kan anføres,
at i tiden før århundredskiftet var det kun en be-
grænset del af landejendommene, der var undergi-
vet opretholdelsespligt - hvilket iøvrigt var tilfæl-
det helt til de midlertidige love af 1918 og senere
om forbud mod nedlægning af bestående brug. Det
var endvidere sådan, at man havde forskellige græn-
ser for udstykning af hovedgårde og for udstykning
af bøndergårde. For hovedgårdenes vedkommende
var minimurmsstørrelserne sat langt højere end for
bøndergårdene. For bøndergårdenes vedkommende
indførtes efterhånden en klassificering under hen-
syn til ejendommenes forskellige godhed, således
at hovedparcellens størrelse var forskellig for hver
af disise klasser. Efter udstykningsloven af 1897
måtte således; hovedgårde ikke ved udstykning ned-
bringes under 60 td. land bon. mål, medens bønder-
gårdene af klasse I, II og III måtte nedbringes til
henholdsvis 2 td. hartkorn og 15 td. land bon. mål,
lV-> td. hartkorn og 12 td. land bon. mål og 1 td.
hartkorn og 8 td. land bon. mål.

Ved udstykningsloven af 1906 nedsattes mind-
stestørrelsen for hovedparceller af hovedgårde til
40 td. land bon. mål, medens man for bøndergår-
dene, hvor der nu indførtes en kl. IV, fastsatte
mindstestørrelserne til henholdsvis 2, IV2, 1 og
V2 td. hartkorn, idet kravet om et bestemt tillig-
gende i bon. mål for disse ejendomme samtidig
bortfaldt. I udstykningsloven af 1925 skete der en
væsentlig ændring i disse forhold. Man var i årenes
løb blevet stærkt interesseret i udstykning af hoved-
gårdene og oprettelse af husmandsbrug, og loven
af 1925 ophævede derfor den særlige regel for ho-
vedparcellen af hovedgårde og fastsatte ensartede

bestemmelser for hovedparcelstørrelser, idet man
niu gik over til at kræve en minimumssitørrelse i
geometrisk areal og samtidig en mindstestørrelse
enten i hartkorn eller boniteret mål. Denne æn-
dring medførte imidlertid, at en ejendom underti-
den blev udstykket så stærkt, at der blev et urime-
ligt forhold mellem ejendommens bygninger og
dens jordtilliggende, og ved lovens revision i 1949
og ved en ændring i 1951 indførtes derfor en be-
stemmelse om, at mindstestørrelsen for hovedpar-
celler forøges med 5 procent for hver fulde 1.600
kr. en ejendoms grundbeløb overstiger 32.000 kr.,
en ændring, som dog kan medføre uheldige forhold
i tilfælde, hvor et stort grundbeløb skyldes særlige
beliggenhedsforhold. Efter de nugældende regler
skal ifølge landbrugslovens § 19 ved udstykning af
en ejendom forblive en hovedparcel tilbage, hvis
størrelse fastsættes således:

Forholdet
Kl. mellem areal

og hartkorn
I 5 ha eller derunder

til 1 td. hartkorn.

II Over 5 indtil 8 ha
incl. til 1 td. hart-
korn.

III Over 8 indtil 14 ha
incl. til 1 td. hart-
korn.

IV Over 14 ha til 1 td.
hartkorn.

Hovedparcellens
mindstestørrelse

Mindst 7 ha og enten 2
tdr. hartkorn eller 6 ha
bon. mål.

Mindst 10 ha og enten
IV2 td. hartkorn eller
4V2 ha bon. mål.

Mindst 12 ha og enten
1 td. hartkorn eller 3 ha
bon. mål.

Mindst 14 ha og enten
V2 td. hartkorn eller 27*
ha bon. mål.

Ved afgørelsen af, hvorvidt der skal foretages
en ændring i den gældende skala for udstykning af
landbrugsejendomme og i givet fald;, hvorledes den-
ne skal foregå, melder der sig et særligt spørgs-
mål med hensyn til de allerdårligste jorder. Den
nedenfornævnte boniteringskommission er ved sine
undersøgelser og overvejelser kommet til det resul-
tat, at jorder med en takst på 15 efter den nye
takstskala, svarende til takst ca. 3Vu> efter gammel
skala, er under, hvad man må betegne som dyrk-
ningsgrænsen. Det vil kun undtagelsesvis være mu-
ligt at dyrke sådanne jorder med virkelig økono-
misk udbytte, og det vil derfor være rimeligt at
overveje, om sådanne jorder ikke fuldstændig bør
holdes uden for ved beregningerne af den mini-
mumiSistørrelse en ejendom må nedbringes til ved
udstykning. Efter de nugældende regler, hvorefter
en landbrugsejendom af klasse IV kan nedbringe»
til 2V2 ha boniteret mål, vil det være muligt at
frastykke alle de gode jorder, således at ejendom-
men består af 20 ha med gennemsnitstaksten 3,
hvorved ejendommen vil beholde de 2V2 ha boni-
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teret mål, som loven foreskriver, men ejendom-
men må da anses for uegnet til opretholdelse som
selvstændigt landbrug. Jorder af en sådan gennem-
snitstakst bør formentlig ikke medregnes til en ho-
vedparcel.

Medens der indenfor kommissionen vel
kan være enighed om at foreslå den nuvæ-
rende skala for hovedparcellers mindstestør-
relse afløst af en ensartet udstykningsgræn-
se, der baseres på jordens produktionsevne,
og at foreslå jorder, der må betegnes som
værende under dyrkningsgrænsen, holdt
uden for beregningen af den mindstestør-
relse, en ejendom må nedbringes til ved ud-
stykning, har der under forhandlingerne
blandt kommissionens medlemmer været no-
get varierende meninger om, hvor stor mind-
stestørrelsen bør være. Da der imidlertid er
enighed om, at mindstestørrelsen ved ud-
stykning under hensyn til nutidens produk-
tionsforhold bør være betydelig større end
efter de gældende regler, har kommissionens
medlemmer kunnet tiltræde det efterstående
forslag, der bygger på det nye boniteringsy-
stem og som fastsætter mindstestørrelsen for
den hovedparcel, der skal blive tilbage ved
en ejendoms udstykning, fra 15 ha af den
bedste jord til 26 ha af den dårligste jord,
hvorved dog bemærkes, at jord omkring el-
ler under dyrkningsgrænsen (takster under
20) ikke medregnes.

Den foreslåede skala vil betyde ca. en
fordobling af hovedparcellernes mindstestør-
relser sammenlignet med mindstestørrelser-
ne efter de gældende bestemmelser.

Jordboniteringen:

Der har såvel i arbejdsudvalget som i kom-
missionen været drøftelser om i stedet for
den nugældende klassificering af landbrugs-
ejendommene, der er baseret på forholdet
mellem ejendommenes areal og deres hart-
korn, at overgå til et nyt boniterings system,
der i højere grad end hidtil bygger på op-
lysninger om jordens kvalitet. Kommissio-
nen har i disse overvejelser støttet sig til op-
lysninger om jordboniteringskommissionens
virksomhed. Der kan i denne forbindelse

henvises til den som bilag VIII aftrykte
kortfattede oversigt over jordboniterings-
kommissionens hidtidige arbejde.

Landbrugsministeren nedsatte i 1949 med hen-
blik på sådan bonitering en jordboniteringskom-
mission, hvis opgave var at udarbejde vejledende
regler for jordboniteringer og at ansætte nogle prø-
vetakster i hver af landets kommuner. I kommis-
sionen blev optaget repræsentanter for jordbrugsvi-
denskaben, for det praktiske landbrug, for vurde-
ringsmyndighederne og for landinspektørerne. Di-
rektøren for matrikelvæsenet er formand for kom-
missionen.

Jordboniteringskommissioneri er i sine overvej-
elser kommet til den principielle opfattelse, at
taksterne på de enkelte jordstykker skal være et
udtryk for disses produktionsevne beregnet efter,
hvor mange foderenheder det pågældende jordstyk-
ke kan producere ved normal drift, ligesom det
principielt må tilgodeses ved takstansættelserne,
at taksterne kun tager hensyn til, hvad der må be-
tegnes som naturskabte faktorer, medens de fakto-
rer, som kan ændres i forbincelse med dyrkning
m. v. eller er afhængige af jordens udnyttelsesform,
må tilgodeses ved vurderingerne til ejendomsværdi
og grundværdi. Af de faktorer, man derefter må
tage hensyn til ved boniteringen, må i første række
nævnes jordens beskaffenhed, men dernæst må der
i fornøden udstrækning tages hensyn til klima og
nedbørsforhold i de forskellige egne af landet, lige-
som også spørgsmålet om terrænets topografiske
form i visse tilfælde kan få indflydelse.

På grundlag af de teoretiske overvejelser og
praktiske undersøgelser, hvilke sidste navnlig er
gået ud på undersøgelse af en række jordstykker
og jordtyper spredt over hele landet og for hvilke
der efter treårige dyrkningsforsøg forelå beregnin-
ger af det producerede antal foderenheder, ud-
arbejdede kommissionen en boniteringstabel med
en skala fra 0-100, som derefter har været efter-
prøvet ved ansættelsen af prøvetakster. Boniterings-
tabellen indeholder tillige en særlig jordbeskrivelse,
der benyttes ved takstansættelserne.

Ansættelsen af prøvetakster er i dag gennemført
for en stor del af landets amter. Det praktiske ar-
bejde med ansættelsen af prøvetakster foregår på
den måde, at kommissionen er opdelt i 3 afdelin-
ger, der hver for sig arbejder i forskellige dele af
landet. Hver afdeling af kommissionen har en prak-
tisk landmand som medlem, og arbejdet i marken
overværes altid af de lokale vurderingsmyndighe-
der.

Det er af særlig interesse at blive klar over, i
hvilken udstrækning de af kommissionen ansatte
prøvetaikster vil kunne bringes i anvendelse ved bo-
niteringer som grundlag for fastsættelsen af brugs-
størrelser, og forholdet er her det, at der i ud-
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stykningslovens § 19 er en direkte hjemmel til at
sætte de ansatte prøvetakster i kraft nårsomhelst.
Dette fremgår direkte af den nævnte paragrafs 2.
stk., hvori der står, at landbrugsministeriet bemyn-
digas til som vejledning ved' udførelsen af jordbo-
niteringsforretninger at lade sætte nogle prøvetak-
ster i hver af landets kommuner. Det vil derfor
være muligt at benytte prøvetaksterne som udgangs-
punkter ved boniteringer, der skal danne grundlag
for beregning af en ejendoms fremtidige størrelse
i boniteret mål ved udstykning m.v., og den om-
stændighed, at der endnu mangler prøvetakster i
visse områder, vil ikke være til hinder for, at prøve-
taksterne sættes i kraft, idet boniteringskommis-
sionen til enhver tid med meget kort varsel vil
kunne ansætte prøvetakster i kommuner, hvor så-
danne måtte være ønskelige.

Ved at sætte prøvetaksterne i kraft og foretage
nye boniteringer i forhold hertil vil man tillige
opnå, at de foretagne boniteringer umiddelbart vil
kunne indgå i en samlet landsbonitering, når denne
til sin tid kommer, således at der ikke kan blive
tale om et dobbelt arbejde.

Der har i kommissionen været almindelig
enighed om hensigtsmæssigheden af at over-
gå til det nye boniteringssystem. Nogle med-

lemmer har dog fundet det betænkeligt at
overgå til det nye system, før jordbonite-
ringskommissionen har afsluttet sit arbejde,
og prøvetakster er ansat overalt i landet.
Disse medlemmer har fundet, at den ef-
ter landbrugslovens § 19 gældende klassifi-
cering af landbrugsejendomme bør bibehol-
des i det omfang, hvor det nye system ikke
umiddelbart kan sættes i kraft, og først grad-
vis afløses af det nye system, efterhånden
som prøvetakster ansættes.

Da det imidlertid fra administrationens si-
de er fremhævet, at det på den ene side ikke
vil volde praktiske vanskeligheder straks at
overgå til det nye boniteringssystem, idet
prøvetakster med kort varsel kan ansættes
i fornødent omfang, hvor dette ikke allerede
er sket, medens det på den anden side vil
give anledning til administrative vanskelig-
heder at opretholde to systemer, har de om-
handlede medlemmer dog ikke villet mod-
sætte sig, at det nye boniteringssystem ind-
føres.

KOMMISSIONENS FORSLAG
På grundlag af de stedfundne forhandlinger
fremsætter et flertal af kommissionen (kom-
missionens medlemmer med undtagelse af
Thomas Christensen, Mads Sig Steffensen og
H. C. Toft) følgende forslag til retningslinier
for ændring af lov om landbrugsejendomme
(lovbekendtgørelse nr. 259 af 8. august
1958):

A.
Angående nedlægning og sammenlægning af

landbrugsejendomme.

Landbrugslovens § 25 og § 27, stk. 3, fore-
slås afløst af følgende bestemmelser:
1. a) En landbrugsejendom med et tilh'g-

gende, der ikke overstiger 1/3 af mind-
ste hovedparcelstørrelse, kan nedlægges,
såfremt ejendommen eller dens tilliggen-
de sammenlægges med en eller flere land-
brugsejendomme, hvis landbrugspligtige
areal ikke derved bringes op over 4/5 af
mindste hovedparcelstørrelse. Nedlæg-

ningen kan dog nægtes, såfremt land-
brugsministeriet efter indhentet erklæring
fra kommunalbestyrelsen og statens jord-
lovsudvalg finder, at ejendommene efter
sammenlægningen ikke ville være be-
kvemt beliggende for samlet landbrugs-
mæssig drift.
b) Såfremt en suppleret ejendom bringes
op over 4/5 af mindste hovedparcelstør-
relse, men ikke udover denne størrelse,
vil landbrugsministeriet meddele tilladel-
se til nedlægning, dersom ikke særlige
forhold taler imod.
c) Landbrugsministeriet kan efter ind-
hentet erklæring fra vedkommende kom-
munalråd og statens jordlovsudvalg med-
dele tilladelse til nedlægning af en land-
brugsejendom uanset dens størrelse, så-
fremt ejendommen eller dens tilliggende
sammenlægges til landbrugsmæssig drift
med en eller flere bekvemt beliggende
landbrugsejendomme, der dog ikke der-
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ved bringes op over en størrelse som an-
givet i § 24. Ved afgørelsen af, om en
sådan tilladelse bør meddeles, skal navn-
lig tages i betragtning, om der på stedet
er brug for tillægsjord til mindre land-
brug. I sidstnævnte fald kan der som be-
tingelse for nedlægningstilladelse stilles
krav om ordning af tillægsjordspørgsmå-
let, eventuelt således, at ansøgeren til
statens jordlovsudvalg afhænder jord til
dette formål til den gældende handels-
pris. Det bør ved afgørelsen ligeledes ta-
ges i betragtning, om sammenlægningen
vil være til hinder for gennemførelsen af
en hensigtsmæssig jordfordeling.

2. Bestemmelsen i § 27, stk. 3, sidste punk-
tum, om, at landbrugsministeriet kan til-
lade nedlægning af en landbrugsejendom,
når denne er uegnet til opretholdelse som
selvstændigt brug, eller når andre særlige
forhold taler derfor, foreslås opretholdt,
men indføjet i § 27, stk. 2. Som ny be-
stemmelse i § 27 indføjes en bestem-
melse om, at landbrugsministeriet ef-
ter eventuel indhentet erklæring fra jord-
lovsudvalget kan meddele tilladelse til
nedlægning af ejendomme, som erhver-
ves af staten eller af en kommune med
henblik på anvendelse til et af de i §
21, stk. 1, anførte formål. Nedlægning
skal normalt betinges af pligt til land-
brugsmæssig drift af jorderne, indtil dis-
se overgår til det pågældende formål, li-
gesom nedlægning kan betinges af af-
hændelse af jorder, der hører under ejen-
dommen, men som ikke skal anvendes
til erhvervelsesformålet. I særlige tilfælde
kan nedlægning på tilsvarende betingel-
ser tillades andre købere af en ejendom.

B.
Angående hovedparcellers mindstestørreise.

Landbrugslovens § 19 foreslås udformet så-
ledes:

Stk. 1. Ved en udstykning af en landbrugs-
ejendom skal der forblive en bebygget ho-
vedparcel tilbage, hvis mindstestørrelse un-

der hensyn til gennemsnitstaksten for dens
jorder fastsættes efter følgende skala:

Jordens gennem- Hovedparcellens
snitstakst. mindstestørrelse.

75 og derover 15 ha
70 16 ha
65 17 ha
60 18 ha
55 19 ha
50 20 ha
45 21 ha
40 22 ha
35 23 ha
30 24 ha
25 25 ha
20 26 ha

Ved beregningen af hovedparcellens stør-
relse kan arealer med takster under 20, sø-
arealer og arealer med skovskyld samt uud-
skiftede andele i fælleslodder ikke medtages.

Stk. 4 og 5 er med redaktionelle ændringer
uændrede i forhold til gældende lov.

Stk. 2, 3 og 6 udgår.

Et mindretal {Thomas Christensen) fore-
slår i flertallets foranstående forslag A. 1. b.
ordene: »dersom ikke særlige forhold taler
imod« ændret til: »hvor ganske særlige for-
hold taler derfor«. løvrigt kan dette min-
dretal tilslutte sig flertallets forslag.

Et mindretal (Mads Sig Steffensen) finder
flertallets forslag om nedlægning og sam-
menlægning af mindre ejendomme (forsla-
gets A. 1. a) og b)) for vidtgående og ønsker
forslaget begrænset således, at kun ejendom-
me under 5 ha middelgod jord kan nedlæg-
ges til sammenlægning med anden ejendom,
som ikke derved kommer op over 12 ha
middelgod jord. løvrigt kan dette mindretal
tilsutte sig flertallets forslag.

Et mindretal (H. C. Toft) kan ikke tiltræ-
de flertallets indstilling og har afgivet såly-
dende mindretalsudtalelse:

»Mindretallet finder under hensyn til den
allerede skete udvikling og til, at der frem-
over må påregnes yderligere afgang fra
landbruget, og dermed en fremtidig mangel
på ejere til overtagelse af bedrifterne, at det
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må anses for hensigtsmæssigt, at antallet af
landbrugsejendomme ved derom fra ejernes
side fremsat ønske nedbringes væsentligt ved
ophævelse af landbrugsforpligtelsen for de
mindste ejendomme, hvilket må medføre, at
§ 1 i den nugældende landbrugslov ændres.

Herved gives der de nuværende ejere af
disse ejendomme mulighed for at afhænde
jorden og beholde bygningerne til beboelse
m. v., men der skabes også mulighed for at
bevare landbrugsbedriften (blot uden note-
ring), og da de særlige regler om driften
bortfalder med noteringens bortfald, gives
der derefter ejerne fuld frihed i tilrettelæg-
gelse af driften, herunder ret til bortleje af
større eller mindre dele af jordtilliggendet,
og ret til fri indretning af bygningerne.

Mindretallet er endvidere af den opfattel-
se, at man for at imødekomme en udvikling,
der allerede er igang, nu bør tilvejebringe
adgang til samdrift af landbrugsejendomme,
hvilket som oftest vil betyde en hensigts-
mæssig rationalisering.

Den af flertallet ansatte frie sammenlæg-
ningsgrænse på 12 ha af den bedste jord bør
efter mindretallets formening være betydelig

højere, f. eks. 20 ha, hvorefter alle ejen-
domme under denne grænse frit kan sam-
menlægges til denne størrelse, når de er be-
kvemt beliggende for hinanden.

Udstykningsgrænsen - hovedparcellens
mindstestørrelse — finder mindretallet lige-
ledes for lav og foreslår den hævet til f. eks.
20 ha af den bedste jord, og hertil ønskes
føjet en bestemmelse, der fastslår, at en ho-
vedparcel ikke uden dispensation kan for-
mindskes med mere end 25 procent af dens
tilliggende i dag.

For ejendomme, hvor tilliggendet vil bli-
ve over fornævnte grænse f. eks. 20 ha af
den bedste jord efter sammenlægning, bør
der tilstræbes en friere bevægelighed inden-
for landbruget som helhed med hensyn til
arealomlægning, dog bør godkendelse af
sammenlægninger til større enheder afhæn-
ge af, om et på stedet værende tillægsjords-
spørgsmål søges løst i forbindelse med sam-
menlægningen. Grænsen på 65.000 kr.s
grundbeløb i landbrugslovens § 24, hvoref-
ter ejendomme af denne størrelse - eller
derover - ikke kan forøges med jord ved
tilkøb, bør væsentlig forhøjes.«

Idet henvises til det i det foranstående anførte afgiver kommissionen hermed
denne betænkning til landbrugsministeriet.

København, den 15. februar 1962

Sv. Aistrup
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BILAG I

LANDBRUGSEJENDOMMENES OG

LANDBRUGSAREALETS FORDELING I 1960.

Til supplering af de tidligere meddelte sum-
mariske opgørelser af 3. og 9. maj 1960 ved-
rørende antal landbrugsejendomme og land-
brugsareal fremsender Det statistiske Depar-
tement hoslagt oversigter over landbrugs-
ejendommenes og landbrugsarealets forde-
ling i 1960 på ejendomsstørrelser og geogra-
fiske områder.

Under landbrugsejendomme er medtaget
ejendomme i land- og bykommuner, der (ved
landbrugstællingerne i juli) havde et jordtil-
liggende på 0,55 ha eller derover, som havde

landbrugsmæssigt benyttet jord. Ejendomme
er således medtaget, uanset om de er notere-
de som landbrugsejendomme eller ikke, og
uanset grundværdiens størrelse. I de mindre
ejendomsstørrelser er formentlig medtaget en
del ejendomme, der må karakteriseres som
gartnerier.

Der er vedføjet en tabel med oplysninger
vedrørende antal statshusmandsbrug oprettet
i finansårene 1900/01-1959/60.

Henning Normann.

Tabel 1. Antal landbrugsejendomme 1960 under 5 ha fordelt på ejendomsstyrelser
og amtsrådskredse.

Landbrugsareal
0,55-1

ha
1

im
2

lia
3
ha

4
la

København
Roskilde
Frederiksborg
Holbæk
Sorø
Præstø
Bornholm
Maribo
Svendborg
Odense
Assens

Øerne

Vejle
Skanderborg
Århus
Randers
Ålborg
Hjørring
Thisted
Viborg
Ringkøbing
Ribe
Haderslev
Åbenrå
Sønderborg

Tønder

Jylland

Hele landet

i alt
0,55-5

ha
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Tabel 2. Antal landbrugsejendomme 1960 fra 5 til 10 ha fordelt på ejendoms-
størrelser og amtsrådskredse.
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Tabel 3. Antal landbrugsejendomme 1960 fordelt på ejendomsstørrelser
og amtsrådskredse.
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Tabel 4. Antal landbrugsejendomme 1960. Procentfordeling på ejendomsstørrelser.
Amtsrådskredse.
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BILAG II

Efter Landbrugsministeriets anmodning har dier og belåningsforhold, i den udstrækning
Det statistiske Departement ajourført de
væsentligste af de summariske oversigter

en sådan à jourføring har været mulig uden
på ny at iværksætte en egentlig gældstæl-

i Realkreditkommissionens betænkning af ling. Resultatet meddeles nedenstående.
1956 vedrørende landbrugets handelsvær-

LANDBRUGETS FORMUE OG GÆLD.

Landbrugets formue.

Landbrugskapitalens handelsværdi, der om-
fatter værdien af jord, bygninger, besæt-
ning, inventar og avl, er beregnet på grund-
lag af de ved de offentlige vurderinger an-
satte ejendomsværdier, idet man til en op-
regning fra ejendomsværdi til handelsværdi
har benyttet de i ejendomssalgsstatistikken
for de enkelte ejendomsstørrelser konsta-
terede forhold mellem ejendomspriserne ved
salg i almindelig fri handel og ejendomsvær-
dierne. Der er en betydelig usikkerhed ved
beregningerne, hvilket dog ikke afgørende
påvirker bevægelserne fra år til år.

Den samlede handelsværdi af landbrugs-
ejendommene udgjorde i 1959 godt 23 mil-
liarder kr. Siden gældstællingen i 1937 er
handelsværdien mere end tredoblet, idet
værdien i dette år kun udgjorde ca. 7 mil-
liarder kr.

Siden gældstællingen i 1954 har stignin-
gen i landbrugskapitalens handelsværdi ud-
gjort knap 5 milliarder kr. Udviklingen i
handelsværdien op gennem årene ses af ta-
bel 1.

Af den samlede beregnede handelsværdi
på 23,2 milliarder kr. i 1959 faldt 9,4 mil-
liarder på Øerne og 13,8 milliarder på Jyl-
land. Dette forhold med godt 40 procent af
landejendomsværdierne på Øerne og knap
60 procent i Jylland var også gældende i
slutningen af trediverne. Ved opgørelsen i
1954 nåede man dog til 42 procent for
Øerne og 58 procent i Jylland.

Stigningen i landbrugskapitalens handels-
værdi er bestemt af ejendomspriserne. Siden

1955 synes fordelingen af handelsværdien
på brugsstørrelser ikke at være ændret. In-
deks for samlet købesum i fri handel for
huse 1/4-1 td. hartkorn var i 1959 123 med
1955 = 100, og indekset for gårde 1-12 td.
hartkorn var ligeledes 123.

Andre aktiver. Ved opgørelsen af land-
brugets formue må også medtages de akti-
ver, som landbrugere ejer uden for land-
bruget. Disse såkaldt andre aktiver omfat-
ter, hvad landmænd ejer i andre erhvervs-
virksomheder, i obligationer, aktier, pante-
breve, indestående i banker og sparekas-
ser, varefordringer, kontante beløb m. v.
Værdien af disse andre aktiver er for årene
mellem gældstællingerne beregnet på grund-
lag af oplysninger fra Det landøkonomiske
Driftsbureau.

I 1959 udgjorde værdien af landmæn-
denes aktiver uden for landbruget godt 2
milliarder kr. Stigningen siden slutningen af
trediverne i disse andre aktiver har været
noget mindre stærk end stigningen i land-
brugskapitalens handelsværdi. Og ser man
alene på udviklingen siden 1954, er den
beregnede værdi af andre aktiver overho-
vedet ikke steget, jfr. tabel 1. Ved gældstæl-
lingen i 1954 og i de nærmest foregående
år udgjorde aktiver uden for landbruget 10
procent af landmændenes samlede aktiver,
men i 1959 kun ca. 8 procent. At stigningen
i andre aktiver ikke har holdt trit med stig-
ningen i landbrugskapitalens handelsværdi
må ses i forbindelse med de store udgifter
til mekanisering i de senere år og med det
forhold, at andre aktiver overvejende be-
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Tabel 1. Formue- og gældsforholdenenes udvikling 1937-1959.

Hele landet.

står af pengefordringer, hvis værdi ikke sti-
ger i takt med ejendomspriserne.

Landbrugets gæld.

De følgende beregninger vedrørende land-
brugets gæld er baseret på materiale fra Det
landøkonomiske Driftsbureau, de långiven-
de pengeinstitutter og statsaktivbogholderiet
samt på ejendomssalgsstatistikken og de tid-
ligere gældstællinger.

Den samlede gæld i landbruget, d. v. s.
prioritetsgælden plus den løse (ikke tingly-
ste) gæld, udgjorde i 1959 i alt 8,7 milliar-
der kr. Som foran nævnt udgjorde de sam-

lede aktiver 25,3 milliarder kr. Gældspro-
centen bliver således 34. Før krigen, ved
gælds tællingen i 1937, var den tilsvarende
gældsprocent 57. Men allerede ved krigens
afslutning var gældsprocenten nede omkring
det nuværende niveau, jfr. tabel 1.

Siden opgørelsen i 1954 er landbrugets
samlede gæld forøget med 2,3 milliarder kr.,
medens aktiverne er forøget godt dobbelt
så meget, nemlig med 4,8 milliarder kr.

Udviklingen i gælden har været ret ens-
artet for de forskellige brugsstørrelser, så-
ledes som det fremgår af følgende oversigt,
der giver forholdstal for den samlede gæld
pr. ejendom iflg. Det landøkonomiske
Driftsbureaus opgørelser.
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Heller ikke ved ejendomsomsætningen sy-
nes gældens spredning på brugsstørrelser at
være ændret væsentligt siden 1954; her-
om senere.

Den for 1959 beregnede samlede gæld
på 8,7 milliarder kr. fordelte sig med 7,5
milliarder kr. på prioritetsgælden og 1,2
milliarder kr. på den løse (ikke tinglyste)
gæld. Sammensætningen af landbrugets
samlede gæld i pantesikret og ikke pante-
sikret gæld har ændret sig stærkt i årene
siden krigen. Endnu i 1945 udgjorde pri-
oritetsgælden således 93 procent af land-
brugets samlede gæld, men i 1959 kun 86
procent.

Prioritetsgælden i landbruget steg fra
1937 til 1954 med 1,5 milliarder kr., me-
dens landbrugskapitalens handelsværdi steg
med 11 milliarder kr. i samme periode. I
1954 udgjorde prioritetsgælden 5,6 milliar-
der og i 1959 7,5 milliarder, altså en stig-
ning på ca. 2 milliarder kr.

Ved gældsopgørelsen i 1954 var land-
brugskapitalens handelsværdi steget med
160 procent i forhold til 1937, medens pri-
oritetsgælden kun var steget med 35 pro-
cent. Siden 1954 er prioritetsgælden for-
holdsmæssigt steget lidt stærkere end han-
delsværdien.

Prioritetsgælden i procent af landbrugs-
kapitalens handelsværdi er vist i tabel 1. Før
krigen udgjorde prioritetsgælden op mod 60
procent af handelsværdien, men ved opgø-

relsen i 1954 kun 30 procent. I 1959 beløb
prioritetsgælden sig som nævnt til 7,5 milli-
arder kr., og da landbrugskapitalens han-
delsværdi er beregnet til 23,2 milliarder,
bliver gældsprocenten 32. Igennem de sid-
ste femten år har prioritetsgælden stort set
svaret til en trediedel af handelsværdien.

Øernes prioritetsgældsprocent er for 1959
beregnet til 31 og Jyllands til 33. Før kri-
gen, d. v.s. i gennemsnit af årene 1937-39,
blev prioritetsgældsprocenten for Øerne be-
regnet til 53 og for Jylland til 60. I efter-
krigsårene har prioritetsgælden, som det vil
ses af tabel 4, for det meste ligget ca. 3-4
procent højere i Jylland end på Øerne. Det
må ved betragtning af tallene erindres, at
usikkerheden ved beregningerne vokser ved
opdelinger på landsdele.

Tabel 2. Udviklingen i landbrugskapitalens
handelsværdi og i prioritetsgælden

1937-1959.
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Prioritetsgældens fordeling på långivere i
perioden 1937-1959 er for hele landet vist
i tabel 3 og for Øerne og Jylland i tabel 4.
I absolutte tal har der siden gældsopgørel-
sen i 1954 været en stigning i den samlede
prioritetsgæld på ca. 1900 mill. kr. Tilvæk-
sten i gælden fordeler sig med ca. 450 mill,
kr. på kreditforeningerne, ca. 285 mill. kr.
på sparekasserne, ca. 70 mill. kr. på hypo-
tekforeningerne, ca. 80 mill. kr. på ban-
kerne, ca. 135 mill. kr. på staten og ca. 880
mill. kr. på andre långivere.

Ændringerne i den procentvise fordeling
siden gældsopgørelsen i 1954 ses af tabel 5.

Før krigen udgjorde kreditforeningsgæl-
den op mod halvdelen af prioritetsgælden.
Endnu ved undersøgelsen i 1954 dækkede
kreditforeningerne ca. 47 procent af priori-
tetsgælden i landbruget, men i de sidste år

har kreditforeningerne kun kunnet tegne sig
for ca. 40 procent af prioritetsgælden.

Kreditforeningsgældens andel af den sam-
lede prioritetsgæld er større i Jylland end
på Øerne. I gennemsnit af årene 1937-
1939 dækkede kreditforeningsgælden på
Øerne ca. 33 procent af den samlede pri-
oritetsgæld, men i Jylland ca. 57 procent.
I 1954 var kreditforeningernes andel af pri-
oritetsgælden ca. 40 procent på Øerne og
ca. 50 procent i Jylland. I 1959 var pro-
centen 35 på Øerne og 45 i Jylland, jfr.
tabel 6.

Kreditforeningsgælden i procent af land-
brugskapitalens handelsværdi er ligeledes
vist i tabel 6. Det ses, at i gennemsnit for
samtlige landbrugsejendomme på Øerne
svarer gælden til kreditforeningerne i 1959
kun til ca. 11 procent af pante værdien, og
denne andel har været nogenlunde uæn-



Vi
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dret siden opgørelsen i 1954. I absolutte
beløb steg kreditforeningsgælden på Øerne
fra 513 mill. kr. før krigen til 1012 mill.
kr. i 1959, altså knapt en fordobling jfr.
tabel 4, men i samme periode steg land-
brugskapitalens handelsværdi fra 2886 mill,
kr. til 9382 mill. kr.

For Jyllands vedkommende svarer kre-
ditforeningsgælden i 1959 til ca. 15 procent
af landbrugsejendommenes handelsværdi.
Før krigen var procenten 34. Også her må

nedgangen ses i forbindelse med den stærke
stigning i handelsværdien.

Hypotekforeningernes andel af prioritets-
gælden er steget fra knap 2 procent i 1954
til 2,4 procent i 1959. For så vidt angår
gælden til hypotekforeningerne er der en
ubetydelig usikkerhed i fordelingen på Øer-
ne og Jylland, idet en enkelt mindre for-
ening giver lån såvel på Øerne som i Jyl-
land.

Sparekassernes procentvise andel af pri-
oritetsgælden har været næsten uændret i
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hele den betragtede periode, nemlig 16—17
procent, jfr. foranstående tabel 5. For Øer-
nes vedkommende udgør de pantesikrede
sparekasselån (med eller uden kaution) ca.
20 procent af den samlede prioritetsgæld,
men for Jyllands vedkommende kun ca. 14
procent. Forholdet er ikke ændret afgørende
siden 1954, jfr. tabel 7.

De billigere kreditformer, nemlig kredit-
foreningslån, hypotekforeningslån og pante-
sikrede sparekasselån, udgør tilsammen en
gennem årene stærkt aftagende andel af
landbrugets gæld. I efterkrigsårene indtil
1950 tegnede disse 3 kategorier af långivere
sig for ca. 65 procent af landbrugets sam-
lede gæld (altså såvel pantesikret som ikke
pantesikret gæld). I 1954 var procenten 57
og i 1959 dækkede de nævnte kreditinsti-

Tabel 8. Kreditjoreningslån, hypotekfor-
eningslån og sparekasselån i procent af
landbrugets samlede gæld 1937-1959.

tutioner kun ca. halvdelen af landbrugets
samlede gæld. Nedgangen falder udelukken-
de på kreditforeningerne, jfr. tabel 8.

For såvel banklån som statslån gælder
det, at de relative andele af prioritetsgæl-
den er ret uændret siden 1954, jfr. foran-
stående tabel 5. Statens jord- og byggelån
steg fra ca. 350 mill. kr. i 1954 til ca. 460
mill. kr. i 1959.

De private lån i form af tinglyste pante-
breve udgjorde i 1959 i alt 29 procent af
den samlede prioritetsgæld i landbrugsejen-
dommene, mod ca. 21 procent før krigen
og 23 procent i 1954, jfr. tabel 5. Det skal
bemærkes, at tallene for de private pante-
breve er bestemt residualt som forskellen
mellem den beregnede samlede prioritets-
gæld og summen af de forannævnte gælds-
poster, hvorfor de er behæftet med en sær-
lig usikkerhed.

Løs gæld.

Udviklingen i den løse (ikke tinglyste) gæld
ses af tabel 1. Ved gældstællingen i 1937
udgjorde den 300 mill, kr., ved opgørelsen
i 1954 800 mill. kr. og i 1959 ca. 1240
mill. kr. Procentvis har den løse gæld været
ret uændret i årene 1954-58, hvorefter der
i 1959 er sket en stigning.

Ejendomsomsætningen og finansieringen
af denne.

Ejerskifter.

Omsætningen af bebyggede landbrugsejen-
domme i årene 1937-1959 er vist i neden-
stående tabel 9.

I 1959 var antallet af salg af bebyggede
landbrugsejendomme i alt ca. 10.800 eller
ca. 5,5 procent af samtlige landbrugsejen-
domme. 1 de nærmest foregående år var
procenten lidt under 5. Set over en læn-
gere årrække omsættes årligt ca. 5 procent
af landbrugsejendomme.
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Tabel 9. Antal salg af bebyggede landbrugsejendomme 1937-1959.

Salg i almindelig fri handel omfattede i
perioden 1937-1959 i alt 61,5 procent af
samtlige salg.

Begrebet familiesalg omfatter samtlige
salg til nærtbeslægtede (d. v. s. til søn, dat-
ter, svigersøn, svigerdatter, nevø, niece, sø-
ster og broder).

Familiesalg udgør en mindre del af samt-
lige salg nu end før krigen, jfr. tabel 10.
De større brug sælges hyppigere til familie
end de mindre brug. Af gårde over 1 td.
hartkorn, der solgtes i den sidste halve snes
år, afhændedes godt en trediedel til familie.
Af de større landbrugshuse, der solgtes, gik
ca. 15-20 procent til familie og for de mind-
ste landbrugshuse var det en endnu mindre
andel af de solgte brug, der blev i familien.

Under gruppen »magelæg og andre salg«
er medtaget overdragelse i følge arveskifte,
og gruppen omfatter i øvrigt alle handler,
hvori ikke kontante ydelser, som for eks-
empel automobiler o. 1. indgår. Også salg

af statshusmandsbrug til familie er medta-
get under denne gruppe. I gennemsnit af
årene siden 1937 har gruppen omfattet ca.
10 procent af de omsatte landbrugsejen-
domme.

Finansieringen af ejendomsomsætningen.

I gennemsnit for alle brugsstørrelser udgør
i 1959 den kontante udbetaling umiddel-
bart ved købet ca. 42 procent af købesum-
men ved salg i fri handel af bebyggede
landbrugsejendomme, medens overtagne
prioriteter dækker ca. 33 procent og pante-
brev til sælgeren ca. 21 procent.

I det foregående afsnit er for alle brugs-
størrelser under ét vist beregnede gennem-
snitstal for prioritetsgælden fordelt på typer
af lån gennem årene. Spredningen på brugs-
størrelser er for de solgte ejendomme vist i
det følgende. Det er klart, at gælden ligger
på et højere niveau for de omsatte ejen-
domme end for den samlede ejendoms-
masse, hvor gælden er nedbragt og ejen-
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dommenes handelsværdi steget siden sidste
ejerskifte. For eksempel var den gennem-
snitlige prioritetsgældsprocent for samtlige
brug i 1954 ca. 30, medens behæftelsen
for de i samme år i fri handel solgte ejen-
domme var ca. 56 procent af købesummen.

Købesummens berigtigelse for landbrugs-
ejendomme solgt i fri handel fordelt på
brugsstørrelser er vist i tabel 11. Det ses
for det første, at de overtagne prioriteter
før krigen dækkede 55-60 procent af købe-
summerne, og at disse prioriteter i de se-
nere år kun udgør 30-35 procent af købe-
summerne. Omvendt dækker kontante ud-
betalinger og pantebrev til sælgeren i for-
hold til før krigen voksende andele af købe-
summerne.

Med hensyn til fordelingen på brugsstør-
relser vil det ses, at den kontante udbeta-
ling som helhed har ligget en ubetydelighed

højere for landbrugshuse 1/4-1 td. hartkorn
end for gårde 1-12 tdr. hartkorn. Dette
forhold genfindes også for årene efter 1954,
idet dog året 1959 viser praktisk taget lige
stor kontant udbetaling for husmandsbru-
gene og for gårdene. Den største kontante
udbetaling i forhold til købesummen er for
årene siden krigens afslutning præsteret af
købere af landbrugshuse med under 1/4 td.
hartkorn. For disse mindre brug, af hvilke
der i fri handel sælges ca. et tusind om
året, er den kontante udbetaling steget fra
20-25 procent før krigen til 40-45 procent
nu. For årene siden 1954 er der ikke sket
væsentlige ændringer med hensyn til størrel-
sen af den kontante udbetaling, heller ikke
for de enkelte brugsstørrelser. Der er her-
ved intet oplyst om, hvorledes de kontante
midler tilvejebringes.

Overtagne prioriteters procentvise andel
af samlet købesum efter salget er som nævnt
faldet gennem årene, idet der dog synes at
være nået et lavpunkt i begyndelsen af halv-
tredserne efterfulgt af en sva.g stigning. Men
der er med hensyn til de overtagne priori-
teter ikke sket nogen ændring med hensyn
til brugsstørrelserne siden undersøgelsen i
1954.

Pantebrev til sælgeren har i årene fra
krigens afslutning og indtil 1954 udgjort en
voksende del af købesummerne, men siden
1954 har disse private pantebreve stadig
dækket 20—22 procent af købesummerne.
Heller ikke med hensyn til denne finan-
sieringsform er der sket ændringer brugs-
størrelserne imellem i årene efter 1954 jfr.
tabel 11. Her som ved de andre finan-
sieringsformer viser gruppen 12 tdr. hart-
korn og derover stærkt svingende tal på
grund af det forholdsvis ringe antal salg.

Andet vederlag, (herunder kapitaliseret
værdi af aftægtsydelser, tiendeydelser, dige-
afgifter o. 1., mergelgæld og forpligtelser af
privatretlig karakter) udgør 4-5 procent af
købesummerne. Der ses ikke for gruppen
»andet vederlag« at være sket ændringer
brugsstørrelserne imellem i de senere år.

54





Tabel 12. Købesummens berigtigelse for bebyggede landbrugsejendomme solgt i almindelig
fri handel 1959 fordelt efter ejendommenes samlede grundværdi.

Øerne, Jylland og Hele landet.

Antal
salg

Kontant
udbetaling

Overtagne
prioriteter

i alt

Pantebrev
til

sælgeren
Andet

vederlag
Samlet

købesum

Øerne:
Indtil 2.000 kr 12 42,0 41,6
2.000- 3.000 - 66 39,0 38,4
3.000- 5.000 - 255 39,3 36,2
5.000- 10.000 - 658 38,2 36,9

10.000- 20.000 - 705 38,4 36,5
20.000-40.000 - 415 41,0 31,5
40.000-60.000 - 177 40,0 31,7
60.000-100.000 - 130 37,1 30,4

100.000 kr. og derover 32 44,1 32,2

I alt . . 2.450 39,6 33,3

Jylland:
Indtil 2.000 kr 81 43,6 38,3
2.000- 3.000 - 158 42,9 37,6
3.000- 5.000 - 460 43,8 35,4
5.000-10.000 - 1.218 43,2 34,6

10.000-20.000 - 1.160 43,5 32,8
20.000- 40.000 - 540 41,1 32,3
40.000- 60.000 - 162 43,3 33,3
60.000-100.000 - 69 35,9 37,0

100.000 kr. og derover 16 50,1 27,8

l a i t . . 3.864 42,6 33,4

Hele landet:
Indtil 2.000 kr 93 43,4 38,8
2.000- 3.000 - 224 41,7 37,9
3.000- 5.000 - 715 42,2 35,7
5.000- 10.000 - 1.876 41,7 35,3

10.000-20.000 - 1.865 41,9 34,0
20.000- 40.000 - 955 41,1 32,0
40.000- 60.000 - 339 41,6 32,5
60.000-100.000 - 199 36,7 32,7

100.000 kr. og derover 48 46,1 30,7
l a i t . . 6.314 41,3 33,4

pct.

16,0
19,0
19,7
18,7
18,4
21,8
20,9
26,2
21,1

21,1

13,4
16,9
16,7
19,5
20,5
21,9
19,7
21,9
15,4

20,2

13,8
17,5
17,7
19,2
19,8
21,8
20,3
24,7
19,2

20,6

0,4
3,6
4 , <S
6.2
6,7
5,7
7,4
6,3
2,6

6,0

4,7
2,6
4,1
2,7
3,2
4,7
3,7
5,2
6,7

3,8

4,0
2,9
4,4
3,8
4,3
5,1
5.6
5,9
4,0

4,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

Finansieringsmåden ved ejendomskøb er
nogenlunde ens på Øerne og i Jylland. I
tabel 12 er vist købesummens berigtigelse
på grundværdigrupper i 1959. Den kontante
udbetaling er procentvis lidt højere i Jylland
end på Øerne for så godt som alle brugs-
størrelser. Overtagne prioriteter dækker en
større del af købesummen på de små brug
end på de større både på Øerne og i Jyl-
land. Derimod betyder sælgerpantebreve

forholdsvis mindre for de små brug end for
de større.

Familiesalgenes finansieringsform er en
helt anden end for de frie salg. Den kon-
tante udbetaling er betydeligt mindre ved
familieoverdragelser end ved frie salg, og
den er forholdsvis mindst for større brug.
Derimod betyder i særdeleshed »andet ve-
derlag« meget ved overdragelse til familie,
jfr. herom tabel 13.
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BILAG V

PRODUKTIVITET OG INDTÆGT I DE FORSKELLIGE.
BEDRIFTSSTØRRELSER.

K. Skovgaard.

Med henblik på Landbokommissionens for-
handlinger har man ved Afdelingen for
Landbrugsøkonomi ved Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole på grundlag af Det land-
økonomiske Driftsbureaus regnskabsstati-
stik udført en del beregninger til belysning
af produktiviteten, produktivitetsudviklingen
og indtægterne i de seks størrelsesgrupper af
landbrug, i hvilke bureauets regnskabsma-
teriale er inddelt. Et sammendrag af disse
beregninger omfattende en oversigt og bi-
lag fremsendes hermed til Kommissionen.

Som grundlag for produktivitetsberegnin-
gen er benyttet de af driftsbureauet for stør-
relsesgrupperne beregnede tal for bruttoud-
bytte, nettoproduktionsværdi og samfunds-
mæssigt udbytte samt forbruget af arbejds-
dage og arbejdsomkostninger alt pr. hektar.

Bruttoudbyttet er værdien af den sam-
lede produktion i bedrifterne. Nettoproduk-
tionsværdien er bruttoudbyttet minus vær-
dien af indkøbte fodermidler, kunstgødning
og udsæd, og den svarer tilnærmelsesvis til
bruttoværditilvæksten i produktionen. Det
samfundsmæssige udbytte er bruttoudbyttet
minus indkøbte råstoffer og materialer, ved-
ligeholdelsesudgifter, afskrivninger samt for-
skellige udgifter, og det er således netto-
værditilvæksten eller det beløb, der frem-
bringes i produktionen til 1) vederlag for
arbejdsindsatsen, hvad enten den er ydet
af familien eller af aflønnede medhjælpere,
2) forrentning af landbrugskapitalen og 3)
betaling af ejendomsskatter. Forbruget af
arbejdsdage pr. ha beregnes hvert år af bu-
reauet for de forskellige størrelsesgrupper
på en sådan måde, at den forskel, der fin-

des i arbejdskraftens kvalitet imellem de
forskellige brugsstørrelser, delvis udlignes.

Arealproduktiviteten.

Ved arealproduktiviteten forstås her netto-
produktionsværdi og samfundsmæssigt ud-
bytte pr. ha, og i det øverste afsnit i ta-
bel 1 (tabellerne er opført i bilaget) er
disse to størrelser beregnet i løbende kro-
ner pr. ha i gennemsnit for de to femårs-
perioder 1934/35-38/39 og 1954/55-58/59.
Tallene viser den kendte sag, at pr. ha er
bruttoudbytte, nettoproduktionsværdi og
samfundsmæssigt udbytte stigende med af-
tagende brugsstørrelse, men som det ses af
hosstående oversigt, er nettoproduktions-
værdien i løbende kroner steget noget min-
dre fra før krigen til sidst i halvtredserne i
de små brug og de små gårde end i bøn-
derbrugene og i de større gårde. For det
samfundsmæssige udbytte har udviklingen
været den samme, men det er dog ikke
steget så meget som nettoproduktionsvær-
dien, fordi omkostninger til vedligeholdelse,
afskrivning m. v. er steget forholdsvis mere
end udgifterne til råstofindkøb.

Det er endvidere i tabel 1 vist, hvor
stor en andel nettoproduktionsværdien udgør
af bruttoudbyttet, og det ses, at denne an-
del er stigende med stigende brugsstørrelse,
men dog således, at den er af samme stør-
relse i brugene fra 20-100 ha.

I nederste afsnit af tabel 1 er anført
forholdstal for stigningen i arealproduktivi-
teten fra perioden før krigert til femåret sidst
i halvtredserne. Beregningen af disse for-
holdstal (se bilag side 1) er gennemført
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ved en omregning af bruttoudbyttet og om-
kostningerne for femåret 1954/55-58/59 i
samme priser, som var gældende i gennem-
snit for femåret 1934/35-38/39, hvorefter
de omregnede tal er beregnet i procent af
de tilsvarende tal for førkrigsperioden; for-
holdstallene er med andre ord et tilnærmet
udtryk for de forandringer, der har fundet
sted i produktionens størrelse eller mængde
i den anførte periode.

Det fremgår af hosstående oversigt, at stig-
ningen i arealproduktiviteten er nogenlunde
lige stor i de forskellige brugsstørrelser und-
tagen for de store gårde, hvor den er noget
mindre. Den mindre stigning i samfundsmæs-
sigt udbytte end i nettoproduktionsværdi skyl-
des den stærke mekanisering, der har fundet
sted i efterkrigstiden, og som har medført
forøgede omkostninger til vedligeholdelse og
afskrivning beregnet i førkrigstidens priser.

63



Ved en sammenligning af de anførte op-
stillinger ser man, at mens nettoproduk-
tionsværdien og det samfundsmæssige ud-
bytte beregnet i løbende kroner steg mere
fra første til anden periode i bønderbrugene
og i de større brug end i de mindre brug,
forholder det sig omvendt med produktivi-
tetsstigningen, som er noget lavere for de
store brug end for de andre brugsstørrelser
og med tendens til tilbagegang i brugsstør-
relserne fra 20-30 ha og opefter. Denne
forskydning i den relative stigning skyl-
des, at salg af planteprodukter udgør en
stigende andel af bruttoudbyttet, med sti-
gende brugsstørrelse, at denne forskel har
været større i sidste end i første periode, og
at priserne på planteprodukter er steget
mere fra første til anden periode end pri-
serne på husdyrprodukter, men desuden er
stigningen i det samfundsmæssige udbytte

beregnet i faste priser påvirket af mekani-
seringsgraden, som er stigende med stigende
brugsstørrelser.

Arbejdsproduktiviteten.

Ved arbejdsproduktiviteten forstås her brut-
toudbytte, nettoproduktiomværdi og sam-
fundsmæssigt udbytte beregnet pr. arbejds-
dag i de forskellige brugsstørrelser. Ved be-
regningen er benyttet samme materiale som
foran samt de i Driftsbureauets beretninger
anførte tal for forbruget af arbejdsdage pr.
hektar. De samlede resultater af beregnin-
gerne findes opført i tabel 2, og nettopro-
duktionsværdien og det samfundsmæssige
udbytte i løbende kroner pr. arbejdsdag er
for de to femårsperioder anført i hosstå-
ende to opstillinger.

Det fremgår af disse opstillinger for det
første, at arbejdsproduktiviteten i hver af de
to perioder er praktisk taget ens i alle brugs-
størrelser over 20 hektar, men noget lavere
i de mindre brug og for det andet, at udvik-
lingen fra før krigen til sidst i halvtredserne
ikke har medført nogen forskydning i ar-
bejdsproduktiviteten imellem brugsstørrelser-

ne; mønstret er stort set ens for de anførte to
femårsperioder. Dette belyses meget godt af
stigningen i såvel nettoproduktionsværdi som
samfundsmæssigt udbytte fra perioden før
krigen til femåret sidst i halvtredserne, som er
af omtrent samme størrelse i alle seks størrel-
sesgrupper. Den større stigning i nettopro-
duktionsværdien end i det samfundsmæssige
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udbytte skyldes også her virkningerne af
de med mekaniseringen forbundne omkost-
ninger.

I det nederste afsnit af tabel 2 er anført
forholdstal for stigningen i arbejdsproduk-
tivitet fra før krigen til sidst i halvtredserne.
Disse forholdstal, der er beregnet på samme
måde som forholdstallene for stigningen i
arealproduktivitet, er her udtryk for, hvor
meget produktionens størrelse pr. arbejdsdag

har forandret sig i perioden. I hosstående
oversigt er anført forholdstallene for netto-
produktionsværdi og samfundsmæssigt ud-
bytte pr. arbejdsdag i 1954/55-58/59 med
1934/35-38/39 = 100 og med nettoproduk-
tionsværdi og samfundsmæssigt udbytte be-
regnet i samme priser i de to perioder. Det
viser sig, at arbejdsproduktiviteten beregnet
på denne måde er steget relativt mest i de
mindre brug, og at stigningen aftager ret
regelmæssigt med stigende bedriftsstørrelse.

Forholdstal for arbejdsproduktiviteten i 1954/55-58/59.

1934/35-38/39 = 100

Forbruget af arbejdsdage pr. hektar i de
forskellige brugsstørrelser fremkommer ved
en beregning, og det kan derfor være hen-
sigtsmæssigt at belyse arbejdsproduktivite-
ten ved i stedet for de beregnede arbejds-
dage at bruge arbejdsomkostningerne i kro-
ner som et mål for den forbrugte arbejds-
kraft. Det må dog bemærkes, at familiens
arbejdsvederlag i alle brugsstørrelser i be-
tydelig grad er skønsmæssigt ansat og der-
næst, at arbejdsomkostningerne både om-
fatter vederlag for manuelt arbejde og en
beregnet driftslederløn. Det er imidlertid et
spørgsmål, om denne driftslederløn bør
medtages ved en beregning af den i bedrif-
terne indsatte arbejdskraft, og derfor har
man i de beregninger, der i det følgende
gøres rede for, anvendt både de egentlige
arbejdsomkostninger og arbejdsomkostnin-
ger i alt, altså også omfattende driftsleder-
lønnen, som mål for arbejdsindsatsen.

I tabel 3 er anført resultaterne af bereg-
ningerne af bruttoudbytte, nettoproduk-

tionsværdi og samfundsmæssigt udbytte pr.
100 kr. egentlige arbejdsomkostninger, og i
den følgende oversigt er anført gennemsnit-
tene af nettoproduktionsværdien for 100 kr.
egentlige arbejdsomkostninger for de for-
skellige brugsstørrelser for de to femårspe-
rioder 1934/35-38/39 og 1954/55-58/59, i
begge tilfælde i løbende kroner. Der er prak-
tisk taget en fuldstændig overensstemmelse
imellem de to talserier, hvilket skyldes den
relativt stærke stigning i arbejdsomkostnin-
gerne fra før krigen til sidst i halvtredserne,
og at alle brugsstørrelser har kunnet for-
øge nettoproduktionsværdien pr. 100 kr. ar-
bejdsvederlag forholdsvis lige meget. Det
samfundsmæssige udbytte i løbende kroner
pr. 100 kr. egentlige arbejdsomkostninger
var, som det fremgår af oversigten, noget
lavere i alle brugsstørrelser i femårsperioden
sidst i halvtredserne end før krigen, hvilket
skyldes mekaniseringsomkostningerne samt
relativt stærkt forøgede omkostninger til af-
skrivning og vedligeholdelse.
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Nettoproduktionsværdi i løbende kroner pr. 100 kr. egentlige arbejdsomkostninger.

Resultaterne af de sidst omtalte beregnin-
ger svarer ret nøje til de resultater, der
fremkom, når arbejdsproduktiviteten bereg-
nedes pr. arbejdsdag. Såvel nettoproduk-
tionsværdi som samfundsmæssigt udbytte i
løbende kroner pr. 100 kr. egentlige ar-
bejdsomkostninger var i femårsperioden
sidst i halvtredserne ligesom i perioden før
krigen lavest i de små brug og i de mindre
bønderbrug, men af omtrentlig samme stør-

relse i brugsstørrelserne over 20 hektar.
I nederste afsnit i tabel 3 er stigningen i

arbejdsproduktivitet fra før krigen til sidst
i halvtredserne anskueliggjort ved forholds-
tal, når arbejdsenheden er 100 kr. egentlige
arbejdsomkostninger og beregningerne i øv-
rigt er gennemført ved anvendelse af samme
priser for de to perioder og med perioden
1934/35-38/39 = 100.

Forholdstal for arbejdsproduktiviteten i 1954/55-58/59.

1934/35-38/39 = 100

Arbejdsenhed 100 kr. egentlige arbejdsomkostninger.

I dette tilfælde er arbejdsomkostningerne
i femårsperioden sidst i halvtredserne om-
regnet efter de før krigen beregnede om-
kostninger pr. arbejdsdag, en omregning der
er gennemført ved benyttelsen af den af
Driftsbureauet for hvert år og for hver
brugsstørrelse beregnede løn pr. mandsar-
bejdsdag. Der er på dette grundlag bereg-
net et lønindeks for hver brugsstørrelse (se
bilag 1), og da dette er stigende med sti-

gende brugsstørrelse, er også reduktionen
af arbejdsmængden udtrykt ved 100 kr. ar-
bejdsløn stigende med stigende brugsstør-
relse. Virkningen heraf fremgår af oven-
stående oversigt, der viser, at arbejdspro-
duktiviteten udtrykt ved nettoproduktions-
værdien beregnet pr. 100 kr. reduceret ar-
bejdsløn er steget nogenlunde lige meget i
alle brugsstørrelser fra førkrigsperioden til
sidst i halvtredserne, medens stigningen var
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aftagende med stigende brugsstørrelse, når
arbejdsproduktiviteten beregnedes pr. ar-
bejdsdag. Det er ikke muligt at afgøre, hvil-
ket af disse to resultater, der er nærmest
det rigtige.

I tabel 4 er anført resultaterne af tilsva-
rende beregninger, når arbejdsomkostnin-
gerne også omfatter driftslederlønnen. Da
driftslederlønnen udgør en med stigende
brugsstørrelse aftagende procentdel af ar-
bejdsomkostningerne, får både nettoproduk-
tionsværdien og samfundsmæssigt udbytte
i løbende kroner pr. 100 kr. af de totale
arbejdsomkostninger for begge de to fem-
årsperioder en stigende tendens med sti-
gende brugsstørrelse. Derimod er forholdet
mellem stigningerne i arbejdsproduktivitet i
de forskellige brugsstørrelser fra førkrigs-
perioden til sidst i halvtredserne omtrent
det samme, når arbejdsenheden er 100 kr.
egentlige arbejdsomkostninger eller 100 kr.
arbejdsomkostninger med driftslederlønnen
medregnet.

Konklusionen af de gennemførte bereg-
ninger er ganske kortfattet udtrykt den, at
der ikke på de tyve år fra sidst i trediverne
til sidst i halvtredserne har fundet væsent-
lige forskydninger sted i produktiviteten i de
forskellige brugsstørrelser. Beregnet i løben-
de kroner pr. arbejdsdag eller pr. 100 kr.

egentlige arbejdsomkostninger var nettopro-
duktionsværdien og det samfundsmæssige
udbyttes indbyrdes størrelsesforhold i de
forskellige brugsstørrelser nogenlunde det
samme i femårsperioden sidst i halvtred-
serne som før krigen, begge udtryk var
mindst i de små brug, stigende til brugene
på 20-30 hektar og nogenlunde af samme
størrelse i de fire største størrelsesgrupper.
Den relative stigning i arbejdsproduktivite-
ten må skønnes at have været i hvert fald
lige så stor i de mindre som i de større
brugsstørrelser.

Indtægten i de forskellige brugsstørrelser.

Under nutidens sociale og økonomiske vil-
kår må man ved bedømmelsen af bedrifts-
størrelsen i højere grad end tidligere tage
de indtægter, der kan opnås i de forskellige
bedriftsstørrelser i betragtning og med hen-
syntagen til de indtægter, der kan opnås ved
arbejde i andre erhverv. Til belysning af
indtægtsforholdene i de forskellige bedrifts-
størrelser er der i tabel 5 givet en oversigt
over familiens arbejdsfortjeneste, renter på
egenkapitalen og indtægten af ejendommen
alt beregnet pr. ejendom for hvert af de syv
år fra 1952/53 til 1958/59.

Indtægterne af ejendommen i gennemsnit for årene 1952/53—58/59 i kr.

Indtægtsudviklingen i løbet af de syv år
fremgår af talopstillingerne i tabel 5. Der
har været en tendens til tilbagegang i fa-
miliens arbejdsfortjeneste i løbet af de syv
år, men den var betydelig stærkere i de
større end i de mindre brugsstørrelser. Da
renten på egenkapitalen imidlertid har væ-
ret stigende i den syvårige periode, bliver

slutresultatet, at indtægten af ejendommen
har været omtrent uændret i de mindre og
middelstore brug i hele perioden, men med
en tendens til tilbagegang i de større og
navnlig i de store brug.

Der er i regnskaberne afholdt omkostnin-
ger til vedligeholdelse og i form af afskriv-
ninger til fornyelse af det bestående produk-
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tionsapparat, og indtægten af ejendommen
er derefter det beløb, der er til rådighed til
dækning af brugerfamiliernes leveomkost-
ninger, betaling af personlige skatter og for-
sikringer samt til opsparing til de for pro-
duktionsapparatets udvikling nødvendige
nyinvesteringer. I betragtning af de bety-
delige udgifter, som mekaniseringen med-
fører i alle bedriftsstørrelser, er det åbenbart,
at der levnes en meget snæver om nogen
margin til afholdelse af sådanne udgifter i
de mindre bedriftsstørrelser, hvis ikke det
skal ske på alt for stor bekostning af leve-
standarden i brugene.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes,
at der i gennemsnit inden for alle brugs-
størrelser vil fremkomme nogen indtægt for-
uden indtægten fra ejendommen, og at disse
biindtægter spiller en forholdsvis betydelig
større rolle for de små brug end for de an-
dre brugsstørrelser. Hvor store disse andre
indtægter er, har man ingen oplysninger om
i den foreliggende regnskabsstatistik undta-
gen i de af husmandsforeningerne offentlig-
gjorte regnskaber, og i betragtning af spørgs-
målets betydning ville det være ønskeligt
at indhente nærmere oplysning om biind-
tægternes størrelse og oprindelse i det min-
dre landbrug.

Arbejdsindtægten i landbruget.

I betragtning af den reduktion af landbru-
gets arbejdsstyrke der fortsat finder sted,
har det betydning med henblik på en sam-
menligning med arbejdsindtægten i andre
erhverv at danne sig et skøn over den i de
enkelte brugsstørrelser opnåede samlede ar-
bejdsindtægt og de i brugene beskæftigede
antal personer. Som et udtryk for arbejds-
indtægten pr. ejendom er i det følgende an-
vendt summen af familiens arbejdsfortjene-
ste og udgifterne til folkehold, idet det ved
beregning af familiens arbejdsfortjeneste
forudsættes, at produktionen foruden at af-
lønne arbejdskraften må kunne betale en

rente på kapitalen. I driftsbureauets bereg-
ninger er renten beregnet til 5 pct. på den
investerede kapital, og da denne for fem-
året 1954/55-58/59 var ca. 60 pct. af han-
delsværdien, vil det sige, at handelsværdien
er forrentet med 3 pct.; det skal tilføjes, at
den i de regnskabsførende brug faktisk op-
nåede forrentning af handelsværdien i det
anførte femår var 2,8 pct. Der findes ingen
direkte opgørelse over den i de regnskabs-
førende landbrug beskæftigede arbejdskraft
og dens sammensætning, og der er derfor
foretaget en beregning af antal helårsarbej-
dere pr. brug i de forskellige brugsstørrelser.
Ved denne beregning er benyttet de i Drifts-
bureauets beretninger anførte priser pr.
mandsarbejdsdag i de respektive brugsstør-
relser samt de egentlige arbejdsomkostnin-
ger pr. brug, idet der er gået ud fra et ar-
bejdsår på 290 arbejdsdage. Det skal be-
mærkes, at de på denne måde beregnede
antal helårsarbejdere pr. brug er af forskel-
lig effektivitet i de forskellige brugsstørrel-
ser, da arbejdskraften i de mindre og mid-
delstore brug foruden af brugerne overvej-
ende består af medhjælpende hustruer samt
helt unge eller yngre medhjælpere, hvilket
giver sig udtryk i den lavere pris pr. mands-
arbejdsdag, der er beregnet i de mindre og
middelstore brug end i de større og store
brug.

I tabel 6 er anført arbejdsindtægten pr.
brug for hvert af årene 1954/55-58/59 og
et gennemsnit for femårsperioden. Dette
gennemsnit er anført i følgende oversigt,
der sammen med tallene for de enkelte år
i tabel 6 efterlader det indtryk, at der under
de for femåret gældende indtægtsforhold i
landbruget ikke var muligheder for lønfor-
højelser undtagen på bekostning enten af
den allerede noget reducerede familie-ar-
bejdsfortjeneste eller ved yderligere reduk-
tion af arbejdsstyrken, og som erfaringen
har vist, har man overvejende valgt den
sidste fremgangsmåde, selv om familiens
arbejdsfortjeneste også er gået noget ned
og især på de større og store gårde.
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Arbejdsindtægt, kr. pr. ejendom i gennemsnit for årene 1954/55-58/59.

I Landbokommissionens forhandlinger er
det nogle gange blevet omtalt, at man i Sve-
rige er begyndt at diskutere to-familiebru-
get i stedet for familiebruget. Disse over-
vejelser kom oprindeligt frem under for-
handlingerne i den svenske landbokommis-
sion af 1942 dog uden at føre til forslag
om konkrete foranstaltninger. På grund af
de stærke forandringer i arbejdskraftens
struktur er der også i andre lande opstået
en interesse for to-familiebruget, i Tyskland
i særdeleshed med henblik på at sikre gene-
rationsskiftet i landbruget. Efter forskellige
foreliggende beregninger er man nået til det
resultat, at alt efter intensitetsmulighederne
vil mindstestørrelsen for to-familiebruget
variere fra 8 til 15 ha, der skulle kunne
give en samlet arbejdsindtægt på 9600 D.M.
altså 4800 D.M. pr. familie.

Disse forslag er i høj grad inspireret af
forholdene i de nordlige og midtvestlige sta-
ter i USA, hvor to-familiebruget er tradi-

tionelt anvendt i det lidt større familiebrug,
dels i form af delforpagtningssystemet dels
i den såkaldte fader-søn-ordning.

To-familiebruget har meget der taler for
sig dels af arbejdsorganisatoriske grunde
dels med henblik på generationsskiftet, men
på den anden side vil der være forskellige
vanskeligheder forbundet med ordningen
både af psykologisk og økonomisk karak-
ter. Under alle omstændigheder må to-fa-
miliebruget være af en under danske for-
hold ret betydelig størrelse. Det vil således
af ovenstående oversigt fremgå, at med den
arbejdsindtægt, der var pr. brug sidst i halv-
tredserne, måtte et to-familiebrug være på
mindst 20-30 ha for at hver familie skulle
kunne opnå samme arbejdsindtægt som en
arbejderfamilie, og efter de forhøjelser i ar-
bejdslønnen, der har fundet sted de senere
år, må to-familiebruget blive af størrelses-
ordenen 30-50 ha.
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VEDRØRENDE BEREGNINGEN AF PRODUKTIV1TETSTALLENE.

Tabel 1. Arealproduktivitet.
Tallene for bruttoudbytte, indkøb af foder,
kunstgødning, udsæd og nettoproduktion er
simpelt gennemsnit af tallene for de enkelte
år i de betragtede femårsperioder. Det be-
mærkes, at bruttoudbytte, nettoproduktion
og samfundsmæssigt udbytte overalt er excl.
bruttoudbytte fra andre kilder. Gennemsnit
for alle brug for perioden 1934/35-38/39
er sammenvejet af tallene for de enkelte
brugsstørrelser efter samme metode, som
Driftsbureauet har anvendt siden 1941/42,
hvilket vil sige, at de enkelte brugsstørrelser
er tillagt vægtene: under 10 ha 16, 10-20
ha 21, 20-30 ha 20, 30-50 ha 23, 50-100
12, og over 100 ha 8. Gennemsnitsstørrel-
sen er ligeledes beregnet som simpelt gen-
nemsnit for femårsperioderne.

Deflateringen er foretaget på følgende
måde:

Bruttoudbyttet fra husdyrhold er deflat.
med prisindeks for husdyrprodukter.

Bruttoudbyttet fra planteavl er deflat. med
prisindeks for planteprodukter.

Fodermidler og udsæd er deflat. med pris-
indeks for korn og foderstoffer.

Kunstgødning er deflat. med prisindeks for
kunstgødning.

Bygninger og grundforbedringer er deflat.
med prisindeks for bygningsomkostn.

Inventar og heste er deflat. med prisindeks
for inventaromkostn.

Andre omkostninger excl. elektricitet er de-
flat. med Detailpristallet.

Omkostninger til elektricitet er ikke de-
flateret, da der ifl. elektricitetsstatistikken
ikke har været nogen prisstigning på elek-
tricitet.

De anførte prisindeks er Det landøkono-
miske Driftsbureaus indeksserier med pris-
basis i perioden 1909/10-13/14 og vægtfor-
deling efter den ydre omsætning i Bureauets
regnskaber for året 1934/35 (jfr. 25 Aars
Undersøgelser over Landbrugets Driftsfor-
hold 1918-43, 1943 s. 39) for så vidt an-
går årene til og med 1954/55, mens vægt-
fordelingen for de senere år er baseret på
den ydre omsætning i Bureauets regnska-
ber i årene 1950/51-1954/55 (jvf. Under-
søgelser over Landbrugets Driftsforhold
XXXX, Regnskabsresultater fra danske
landbrug i året 1955/56, 1. del, s. 15). For
så vidt angår Det statistiske Departements
detailpristal er basisåret 1914. Se i øvrigt
tabellen over de anvendte indekstal. De
ovennævnte femårs gennemsnit er deflate-
ret med femårs gennemsnit af de respek-
tive indekstal.

Tabel 2. Arbejdsproduktivitet.
Tallene i denne tabel fremkommer af tal-
lene i tabel 1, idet ha-tallene er divideret
med respektive femårs gennemsnit af antal
arbejdsdage pr. ha i de enkelte størrelses-
grupper.

Tabel 3 og 4. Bruttoudbytte, nettoproduk-
tion og samfundsmæssigt udbytte pr. 100
kr. arbejdsomkostninger.
Tallene i disse tabeller fremkommer ved,
at bruttoudbytte, nettoproduktion og sam-
fundsmæssigt udbytte er divideret med ar-
bejdsomkostninger ialt og med arbejdsom-
kostninger uden driftslederløn. Arbejdsom-
kostningerne er deflateret med et beregnet
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indeks for pris i kr. pr. mandsarbejdsdag.
Dette indeks er lavet på den måde, at der
ved hjælp af Driftsbureauets opgivne pris i
kroner pr. mandsarbejdsdag er dannet et
forholdstal for hver enkelt brugsstørrelse for
perioden 1954/55-58/59, når 1934/35-38/
39 er lig 100. Der er altså ikke anvendt
samme indeks i alle brugsstørrelser. Drifts-
lederlønnen er ikke deflateret, men der er
i perioden 1954/55-58/59 anvendt samme
driftslederløn som i perioden 1934/35-38/
39.

Tabel 5.
Renter af egenkapital er beregnet som det
beregnede rentekrav af investeret kapital
minus faktisk betalte renter. Indtægten af
ejendommen er da familiens arbejdsfortje-
neste plus renter af egenkapital.

Tabel 6. Arbejdsindtægten i landbruget.
Arbejdsindta^gten i landbruget er beregnet
som omkostninger til folkehold plus fami-
liens arbejdsfortjeneste.

Anvendte indeks ved beregning af produktivitet.
1909/10-13/14 = 100

Når perioden 1934135-38139 = 100 var indeks-
tallene for 1954155-58159:

For husdyrprodukter 286
- planteprodukter 366
- kunstgødning 232
- korn og foderstoffer 356
- bygninger 386
- inventar 306
- andre omkostninger (detailpriser) 239

Når perioden 1934/35-38/39 = 100 var indeks-
tallene for arbejdsløn for 1954/55-58/59 i

størrelsesgrupper:

Under 10 ha 490
10- 20 - 481
20- 30 - 495
30-50 - 525
50-100 - 549

over 100 - 581
alle brug 512
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Tabel 1. A realproduktivitet i de forskellige brugsstørrelser.

Bruttoudbytte, nettoproduktion og samfundsmæssigt udbytte.
Kr. pr. ha, løbende priser.
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Tabel 2. Arbejdsproduktivitet i de forskellige brugsstørrelser.

Bruttoudbytte, nettoproduktion og samfundsmæssigt udbytte.
Kr. pr. arbejdsdag, løbende priser.
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Tabel 3. Bruttoudbytte, nettoproduktion og samfundsmæssigt udbytte pr. 100 kr.
egentlige arbejdsomkostninger*).



Tabel 5. Familiens arbejdsfortjeneste. Kr. pr. ejendom.



Tabel 6. Arbejdsindtægten i landbruget. Kr. pr. ejendom.



TILFØJELSE OM BEREGNINGEN AF
PRODUKTIVITETSSTIGNINGEN I DE FORSKELLIGE

BEDRIFTSSTØRRELSER.
K. Skovgaard.

I de gennemførte beregninger af stigningen
i produktivitet i de forskellige bedriftsstør-
relser fra 1934/35-38/39 til 1954/55-
58/59 er til omregning af bruttoudbytte og
omkostninger fra den sidste periode til den
første periodes prisniveau benyttet de af
Det landøkonomiske Driftsbureau udarbej-
dede prisindeks og omkostningsindeks. For-
uden Driftsbureauets prisindeks for land-
brugsprodukter foreligger der imidlertid og-
så et prisindeks beregnet af Det statistiske
Departement, og da disse to prisindeks af-
viger noget fra hinanden, er det fundet ri-
meligt at supplere den ved anvendelse af
Driftsbureauets prisindeks foretagne bereg-
ning af produktivitetsstigningen i de forskel-
lige bedriftsstørrelser med en tilsvarende
beregning, i hvilken Det statistiske Depar-
tements prisindeks er anvendt. Det er kun
omregningen af bruttoudbyttet, der påvir-
ker resultaterne af denne anden beregning,
da alle andre beregninger er ens i de to til-
fælde.

Med 1934/35-38/39 = 100 bliver indeks-
tallene for priser på planteprodukter og
husdyrprodukter i 1954/55-58/59 som føl-
ger efter de to angivne kilder:

Da Det statistiske Departements prisin-
deks for planteprodukter er en del lavere
og for husdyrprodukter lidt højere end de
tilsvarende indeks efter Driftsbureauets be-
regninger, vil anvendelsen af Departemen-

tets indeks ved omregningen af bruttoud-
byttet fra perioden i halvtredserne til det
for førkrigsperioden gældende prisniveau få
den virkning, at bruttoudbyttet og dermed
nettoproduktionsværdi og samfundsmæssigt
udbytte bliver mindre i de mindre brug,
men større i de større brug, end når Drifts-
bureauets indeks benyttes. Dette er en følge
af, at planteprodukter bidrager med en med
stigende brugsstørrelse stigende andel af
bruttoudbyttet, og at husdyrprodukter om-
vendt bidrager med en stigende andel af
bruttoudbyttet ved aftagende brugsstørrelse.

Hvor stor virkningen af denne ændrede
beregning er, fremgår af den vedføjede
oversigt. I denne er resultaterne af den tid-
ligere i teksten omtalte beregning, der er
udført ved anvendelse af Driftsbureauets
prisindeks, betegnet med I, medens den til-
svarende beregning udført ved anvendelse
af Departementets prisindeks er betegnet
IL

For at lette sammenligningen af resulta-
terne fra de to beregningsmåder er indeks-
tallene for henholdsvis stigningen i netto-
produktionsva;rdi og samfundsmæssigt ud-
bytte i de forskellige brugsstørrelser fra før-
ste til anden periode anført hver for sig.
Det ses af tallene, at den beregnede stig-
ning af både arealproduktivitet og arbejds-
produktivitet er blevet nogle points mindre
efter beregning II end efter beregning I i
alle brugsstørrelser undtagen de store gårde,
for hvilke stigningen er nogle points højere,
men forandringen er ikke af en størrelsesor-
den, der giver anledning til særlige kom-
mentarer.
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Forholdstal for stigningen i arealproduktivitet fra 1934/35-38/39 til
1954/55-58/59.

1934/35-38/39 = 100



BILAG VI

Efter Landbrugsministeriets anmodning har
Det statistiske Departement udarbejdet en
redegørelse vedrørende ikke-landma^nds er-

hvervelse af landbrugsejendomme. Resulta-
tet meddeles nedenstående.

SALG AF LANDBRUGSEJENDOMME TIL IKKE-LANDMÆND.

I 1959 solgtes der 1352 landbrugsejendom-
me til personer, der i den officielle salgsstati-
stik er betegnet som ikke-landmænd. Siden
1941, altså i 19 år, har man i ejendoms-
salgsstatistikken skelnet mellem salg til
landmænd og til ikke-landmænd. Der er i
denne periode gennemsnitlig pr. år solgt
1170 landbrugsejendomme til ikke-land-
mænd. Nærværende redegørelse tilsigter at
belyse omfang og vilkår for denne omsæt-
ning. Redegørelsen vedrører kun bebyggede
landbrugsejendomme. Kun salgene i almin-
delig fri handel er fordelt på landmænd og
på ikke-landmænd.

Antal salg i alt.

Salgene i fri handel omfatter 62 procent af
samtlige salg, jfr. følgende oversigt.

Tabel 1. Gennemsnitlig antal salg pr. år

af bebyggede landbrugsejendomme.

1941-1959.

Gennem-
snitlig

antal salg
pr. år

Procent

Salg i alm. fri handel 6.832 61,9
Salg af statshusmandsbrug . . . . 601 5,4
Familiesalg 2.364 21,4
Tvangssalg 41 0,4
Magelæg og andre salg 1.197 10,9

l a i t . . 11.035 100,0

Af det samlede antal salg af landbrugs-
ejendomme, der i den betragtede periode
har udgjort gennemsnitlig 11.035 pr. år ved-
rører nærværende redegørelse kun de 6832
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For den sidste halve snes år har den år-
lige omsætning af landbrugsejendomme gen-
nemsnitlig ligget på ca. 5 procent af det
samlede antal landbrugsejendomme.

Antal salg til ikke-landmænd.

Af de nævnte 6832 ejendomme, der i gen-
nemsnit pr. år solgtes i fri handel i den be-
tragtede periode, afhændedes 1170, eller 17
procent, til ikke-landmænd. De 17 procent
er gennemsnittet for alle brugsstørrelser. For
gårde 2-4 tdr. hartkorn var det kun 10 pro-
cent af ejendommene solgt i fri handel, der
afhændedes til ikke-landmænd. For land-
brugshuse under 1/4 tdr. hartkorn var pro-
centen for salg til ikke-landmænd for hele
landet 21. For gårde med 12 tdr. hartkorn
og derover var procenten 30.

Salgene af landbrugsejendomme til ikke-
landmænd er mere almindeligt på Øerne
end i Jylland, idet 24 procent af salgene i
fri handel på Øerne var til ikke-landmænd
mod kun 14 procent i Jylland.

I tabel 3 er vist, at salg af landbrugsejen-
domme til ikke-landmænd ikke er nogen
ny foreteelse. I årene efter krigens afslut-
ning lå både til landmænd og til ikke-land-
mænd tallene særlig højt. Således erhverve-
des i 1947 2115 landbrug af folk betegnet
som ikke-landmænd, medens der 10 år se-
nere, altså i 1957, kun solgtes 815 land-
brugsejendomme til ikke-landmænd. For-
holdet mellem Øerne og Jylland med hen-
syn til salg til ikke-landmænd ligger meget
støt. I årene 1952-1958 solgtes i hver af
disse hovedlandsdele omkring 450 landbrug
årligt til ikke-landmænd. Men i procent af
samtlige salg i fri handel er dette omtrent
dobbelt så meget på Øerne som i Jylland.

Året 1959 viste en betydelig stigning i
ikke-landmænds erhvervelse af landejen-
domme. På Øerne solgtes således 713 land-
brugsejendomme til ikke-landmænd. Dette
var 28 procent af samtlige afhændelser i fri
handel af landbrugsejendomme på Øerne,
hvilket er den højeste procent siden krigens

Tabel 3. Antal salg til ikke-landmænd.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i fri
handel).

afslutning. (Ser man ikke blot på frie salg,
men på samtlige afhændelser af bebyggede
landejendomme på Øerne, så udgør de 713
brug, som solgtes i fri handel til ikke-land-
mænd, kun ca. 17 procent, og af samtlige
bestående landbrug på Øerne var det kun 1
procent, men det må erindres, at også en
del af familiesalgene m. v. kan være til ikke-
landmænd).

I Jylland solgtes i 1959 i fri handel 639
landbrugsejendomme til ikke-landmænd el-
ler 16 procent af samtlige salg i fri handel
(svarende til knap 10 procent af samtlige
afhændelser af landbrugsejendomme og til
ca. en halv procent af bestanden af land-
ejendomme i Jylland).

Den amtsvise fordeling af salgene til land-
mænd og til ikke-landmænd er vist i tabel
4. Af de 713 ejendomme, der i 1959 solgtes
på Øerne til ikke-landmænd, var knap 500
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Tabel 4. Amtsvis fordeling af antal salg til landmænd og til ikke-landmænd.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri handel).

København 15 9 60 28 19 68
Roskilde 101 29 29 129 38 29
Frederiksborg 163 81 50 282 130 46
Holbæk 306 78 25 430 122 28
Sorø 243 52 21 324 84 26
Præstø 254 54 21 350 105 30
Bornholm 73 16 22 94 17 18
Maribo 211 46 22 290 49 17
Svendborg 232 45 19 328 56 17
Odense 133 28 21 210 59 28
Assens 80 19 24 125 34 27

Øerne "T8lT~~ 457~~ 25 2590 ~TÎ3~~ ~~W

Vejle 306 45 15 367 76 21
Skanderborg 264 47 18 307 51 17
Århus 136 31 23 155 31 20
Randers 375 63 17 433 82 19
Ålborg 369 52 14 518 83 16
Hjørring 408 52 13 465 86 18
Thisted 265 49 18 327 52 16
Viborg 407 49 12 495 58 12
Ringkøbing 410 51 12 457 51 11
Ribe 276 21 8 369 41 11
Haderslev 68 5 7 90 12 13
Åbenrå 50 11 22 42 9 21
Sønderborg 19 4 21 21 4 19
Tønder 41 5 12 59 3 5

Jylland 3394 485 14 4105 639 16
Hele landet 5205 942 18 6695 1352 20

beliggende på Sjælland og knap 150 på
Fyn. I Frederiksborg amt erhvervedes både
i 1958 og 1959 henved halvdelen af de
landbrugsejendomme, der omsattes i fri
handel, af ikke-landmænd. I Københavns
amtsrådskreds var procenten af ejendomme,
der gik til ikke-landmænd, 60-70, men det
drejer sig om et forholdsvis lille antal. I Hol-
bæk, Sorø og Præstø amter solgtes i 1959
26-30 procent af landbrugsejendomme,
solgt i fri handel, til ikke-landmænd. Lige
så højt lå tallene i Odense og Assens amts-
rådskredse. I Jylland erhvervedes 10-20
procent af de omsatte landbrugsejendom-

me af ikke-landmænd. I den sydvestlige
del af landet, Ringkøbing, Ribe og Tønder
amter, er salgene til ikke-landmænd mindst
hyppige. En amtsvis fordeling på brugsstør-
relser er vist i bilaget i tabel A 9.

Med hensyn til brugsstørrelser gælder, at
de ovenfor for Øerne og Jylland nævnte
procenter er gennemsnit. Som vist foran i
tabel 2 er der en stærk spredning på ejen-
domsstørrelser. Stigningen i antal salg til
ikke-landmænd i 1959 i forhold til de fore-
gående år falder på alle betydende brugs-
størrelser, som det er vist i bilaget i tabel-
lerne A 4 til A 7.
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Begrebet »ikke-landmænd«.

Grundlaget for fordelingen af køberne på
landmænd og på ikke-landmænd er de på
salgsindberetningerne almindeligvis fra sag-
førere anførte oplysninger om såvel købers
som sælgers navn, stilling og adresse. For et
enkelt år, 1958, har man foretaget en yder-
ligere opdeling af grundmaterialet for nær-
mere at belyse spørgsmål vedrørende kø-
bers og sælgers stilling eller erhverv.

Sælgere fordelt på landmænd og ikke-land-
mænd.

Landbrugsejendommene kan siges at ejes
af to kategorier af personer, nemlig af land-
mænd og af ikke-landmænd. Begge katego-
rier er såvel købere som sælgere af land-
ejendomme. Og det er snarest nettobevægel-
sen mellem disse to grupper, som er af in-
teresse. Her har vi kun beskæftiget os med,
hvor mange landejendomme, der overgår til
ikke-landmænd, men ikke hvor mange der
går den anden vej, altså hvor mange land-
brugsejendomme, der af ikke-landmænd
sælges »tilbage« til landmænd. I ugunstige
tider for landbrugserhvervet, såvel som i
ugunstige tider for de øvrige erhverv, vil
et stort antal landbrugsejendomme ejet af
ikke-landmænd formentlig igen blive solgt
tilbage til landmænd. Man har ingen op-
lysninger om antallet af disse salg tilbage
til landmænd.

I 1958 solges der 942 landbrugsejendom-
me til ikke-landmænd, men ved 216 af disse
salg var sælgeren selv ikke-landmand. Det
vil sige, at disse 216 ejendomme ved salget
ikke gik ud af landmandseje, for dette var
allerede sket og registreret i tidligere år. Det
vil sige, at antallet af landbrugsejendomme,
der i det undersøgte år erhvervedes af
ikke-landmænd, efter denne betragtnings-
måde skal reduceres med omtrent en fjerde-
del. (Yderligere skulle antallet af ejendom-
me solgt til ikke-landmænd faktisk reduce-
res med antallet af salg, hvor sælgerne gan-
ske vist nu er angivet som værende land-
mænd, men som da de i sin tid købte ejen-

dommen var ikke-landmænd. Også disse
ejendomme er jo allerede tidligere gået ud
af landmandseje).

Købere, der er ikke-landmænd, fordelt efter
stilling.

I 1958 solgtes 942 landejendomme til ikke-
landmænd. Disse ikke-landmænds stillinger
eller erhverv var følgende:

Tabel 5. Ejendomskøb ende ikke-landmænds

stilling 1958.

Gruppen »gartnere m. fl.« omfatter kø-
bere, der reelt må regnes at høre til land-
brugets folk, såsom foruden egentlige gart-
nere, kontrolassistenter, inseminører, land-
bo- og husmandsforeninger, kvægavlsfor-
eninger, forædlingsgårde, Statens Jordlovs-
udvalg etc. Denne gruppe udgjorde 16 pro-
cent af de såkaldte ikke-landmænd, der køb-
te landejendomme i 1958. De egentlige gart-
nere udgjorde på Øerne ca. halvdelen af
denne gruppe og i Jylland ca. en trediedel.

Den næste gruppe, kaldet arbejdsmænd,
kunne for en dels vedkommende føres op
i forannævnte gruppe, idet mindst halvdelen
må skønnes at være landarbejdere, og en
endnu større andel er utvivlsomt af land-
mandsoprindelse. 13 procent af salgene til
ikke-landmænd er gået til denne gruppe.
Det er praktisk talt kun ejendomme under
10 ha, der er solgt til denne gruppe købere,
jfr. bilag tabel A 10.

Gruppen håndværkere er »menige«
håndværkere, medens »mestre« er anbragt
blandt selvstændige erhvervsdrivende.
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Håndværkerne har aftaget 4 % af de små
ejendomme og ingen større.

Som funktionærer er anbragt alle øvrige
købere, der skønnes at være lønmodtagere;
gruppen har købt ligeligt af alle størrelser
ejendomme og aftaget i alt 18 %.

Gruppen ejendomshandlere, der omfatter
handelsmænd og ejendomsmæglere, står
som købere af 84 landejendomme, hvoraf 23
på Øerne og 61 i Jylland. De landbrug, der
købes af denne gruppe ikke-landmænd, vil
ofte kun midlertidigt gå ud af landmands-
eje.

De selvstændigt erhvervsdrivende (bort-
set fra fabrikanter og direktører o. 1.) aftog
en trediedel af samtlige landejendomme
solgt til ikke-landmænd. Købene fordelte
sig ret ensartet på de forskellige brugsstør-
relser.

Salg til fabrikanter og direktører udgør
i alt kun 7 % af omsætningen af landejen-
domme til ikke-landmænd. Det drejer sig
for disse mest om større brug.

Landbrugsejendomme under 10 ha.
Af de 942 landejendomme, der i 1958 solg-
tes til ikke-landmænd, havde 674 eller mere
end to trediedele, et jordtilliggende på un-
der 10 ha.

Kun to procent af disse mindre landbrug
erhvervedes af fabrikanter eller direktører.
En trediedel købtes af personer i grupperne
gartnere m. fl. og arbejdsmænd. Af de 674
ejendomme med under 10 ha, der solgtes til

ikke-landmænd, var de 361 på Øerne og
313 i Jylland.

Købers bopæl.
I 1958 solgtes på Øerne 457 landbrugs-
ejendomme til ikke-landmænd. 72 af kø-
berne, d. v. s. 16 procent, havde på købs-
tidspunktet bopæl i Hovedstaden (Køben-
havn, Frederiksberg og Gentofte) i henhold
til oplysninger på salgsindberetningerne. 9
købere havde bopæl i Odense.

Tabel 7. Antal landejendomme solgt på
Øerne til købere med bopæl i Hovedstaden

1958.

Antal salg af ejendomme.

Af de 361 landbrugsejendomme under
10 ha, der solgtes på Øerne i 1958 til ikke-
landmænd, købtes de 47 eller 13 procent
af personer med bopæl i Hovedstaden. Af
ejendomme over 10 ha købtes forholdsvis
mange flere, nemlig en fjerdedel, af perso-
ner med bopæl i Hovedstaden.

Af de 485 ejendomme, der solgtes til
ikke-landmænd i Jylland i 1958, købtes 9
ejendomme af personer fra hovedstaden.
18 købere opgav Århus som bopælskom-
mune.
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Karakteren af landbrugsejendomme solgt til
ikke-landmænd.

Gennemgående synes jordens bonitet at
være ringere på de gårde, der købes af
ikke-landmænd end på gårde, der købes af
landmænd, jfr. nedenstående.

Tabel 8. Jordbonitet af gårde solgt til land-
mænd og til ikke-landmænd.

For landbrugshuse solgt til landmænd og
til ikke-landmænd kan man ikke påvise no-
gen forskel i jordens bonitet, jfr. bilag tabel
A l l .

Ved en gennemgang af landbrugstællin-
gen i 1959 konstaterede man, at af de land-
brugshuse under 10 ha, der i 1958 var solgt
til egentlige ikke-landmænd (altså bortset
fra gartnere m. v.), blev de to trediedele en-
ten dyrket normalt eller med nedsat land-
brugsareal. Ca. en trediedel af husene kun-
ne ikke identificeres på landbrugsskema-
erne.

Som en yderligere karakteristik af de
landbrugsejendomme, der sælges til ikke-
landmænd, har man i tabel 9 vist købe-
sum pr. ha for løsøre for ejendomme solgt
til landmænd og til ikke-landmænd. Over-
sigten viser, at værdien af besætning, in-
ventar og avl gennemsnitlig er betydeligt
mindre på de brug, der købes af ikke-
landmænd, end på brugene der købes af
landmænd.

I 1958 lå løsøreværdien pr. ha for ejen-
domme købt af ikke-landmænd i gennem-
snit for hele landet og for alle brugsstørrel-
ser 63 procent lavere end løsøreværdien for
ejendomme købt af landmænd. I 1959 var
den tilsvarende procent 72.

Tabel 9. Løsøreværdier på ejendomme købt
af landmænd og af ikke-landmænd.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri
handel).

Prisforhold ved salg til ikke-landmænd.

Den samlede købesum for ejendomme er-
hvervet af ikke-landmænd kan ikke sam-
menlignes med købesummen for ejendom-
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me erhvervet af landmænd, fordi ejendom-
me, der købes af landmænd, som foran
nævnt har langt højere løsøreværdier. I det
følgende ser man derfor kun på prisfor-
skelle med hensyn til jord og bygninger.
Man har med opdeling på Øerne og Jylland
og på brugsstørrelser undersøgt prisforskel-
lene 1) pr. td. hartkorn, 2) pr. arealenhed
og 3) forhold til ejendomsværdi.

1. Ejendomspriser pr. td. hartkorn.
I 1959 købte 229 ikke-landmænd på Øerne
gårde til en gennemsnitspris for jord og byg-
ninger af 42.548 kr. pr. td. hartkorn, me-
dens 1116 landmænd købte gårde til en
pris af 36.829 kr. pr. td. hartkorn. Ikke-
landmænd betalte således 16 procent mere
end landmændene*). Som vist i de to sid-
ste kolonner i tabel A 12, har ikke-land-
mændene på Øerne gennem de sidste nitten
år stort set betalt 10-15 procent mere pr.
td. hartkorn for gårdene og godt 10 procent
mere for landbrugshuse end landmændene.

For Jyllands vedkommende synes der
ikke de sidste 3-4 år at have været nogen
væsentlig prisforskel for gårdenes vedkom-
mende, og for landbrugshusenes vedkommen-
de har ikke-landmændene betalt mindre end
landmændene i de senere år; i 1959 således
15 procent mindre, jfr. tabel A 13.

Ejendomspriserne pr. td. hartkorn er
som helhed højere på dårligere jorder (lavt
boniterede jorder) end på gode jorder, fordi
ydeevnen er forbedret mest på de dårligere
jorder. De højere priser, som ikke-land-
mændene betaler, kunne således eventuelt

*) De gennemsnitlige priser, som landmænd og ikke-land-
mænd betaler, er varierende fra amt til amt, og de for
Øerne under ét beregnede gennemsnitlige priser er både
afhængige af priserne i de enkelte amter og af den
amtsvise fordeling af landmænds og ikke-landmænds
ejendomskøb.

I København, Roskilde og Frederiksborg amtsråds-
kredse har ikke-landmænd i 1959 købt gårde til en gen-
nemsnitspris for jord og bygninger på 47.116 kr. pr. td.
hartkorn mod en gennemsnitspris for landmasnd på 37.781
kr. pr. tønde.

I de øvrige amtsrådskredse på Øerne har ikke-land-
mænd gennemsnitligt betalt 39.044 kr. pr. td. hartkorn
mod en gennemsnitspris for landmænd på 36.646 kr. pr.
hartkorn.

Selv om der ses bort fra ejendomskøbene i amtsråds-
kredsene nærmest Hovedstaden, har ikke-landmænd på
Øerne således måttet betale højere gennemsnitspriser
nemlig 7 pct. mere pr. tønde hartkorn end landmændene.

forklares ved, at ikke-landmændene gen-
nemsnitlig køber mere lavt boniterede jor-
der, end landmændene gør. Vi har således
set foran, at forholdsvis mange ikke-land-
mænd køber i nordsjællandske amter. Men
i hvert fald for de små landbrugsejendom-
mes vedkommende på Øerne synes det at
gælde, at den jord ikke-landmændene køber
er lige så god, som den landmændene kø-
ber. Som det vil ses af de to sidste kolonner
i tabel A 11 i bilaget, så gik der i 1958 på
Øerne på landbrugshuse, der solgtes til land-
mænd, 8,1 ha på en td. hartkorn, medens
der for landbrugshuse, der solgtes til ikke-
landmænd, kun gik 7,9 ha på en td. hart-
korn. Ikke-landmændene har således for
husenes vedkommende på Øerne gennem-
snitlig købt på den lidt bedre jord, hvor
hartkornsprisen alt andet lige skulle være
lavere, men alligevel betalte de 12 procent
mere pr. td. hartkorn, end landmændene
gjorde, jfr. tabel A 12 næstsidste kolonne.
Også i 1959 synes jorden at have været
lige så god (lige så højt boniteret) på de
huse på Øerne, der solgtes til ikke-land-
mænd som på brug, der solgtes til land-
mænd. Alligevel betalte ikke-landmændene
13 procent mere for deres ejendomme, end
landmændene gjorde.

Det synes da nærliggende at slutte, at for
så vidt angår de små brug på Øerne, er det
ikke forskelle i jordkvaliteten, der er årsag
til forskelle i priser.

Med hensyn til gårde på Øerne synes
den jord, der erhvervedes af ikke-land-
mænd i 1958 og 1959 som helhed at være
lavere boniteret end den landmænd købte.

I Jylland var jorden på ejendomme, der
i de sidste par år købtes af ikke-landmænd,
som helhed lidt lavere boniteret end på ejen-
domme, der købtes af landmænd.

2. Priser pr. ha for jord og bygninger.
I lighed med hvad vi foran har set med
hensyn til hartkornspriser på Øerne, så vi-
ser en opgørelse af købesummerne for jord
og bygninger pr. ha, at ikke-landmændene
betaler en højere pris end landmændene.
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Tabel 10. Købesum pr. ha for jord
og bygninger.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri
handel).

1958

Land-
mænd

Ikke-
land-
mænd

1959

Land-
mænd

Ikke-
land-
tnænd

I 1959 betalte således ikke-landmændene
på Øerne gennemsnitlig 7.727 kr. pr. ha
mod kun 6.760 for landmændene. Ikke-
landmændenes overpris faldt på alle brugs-
størrelser. Også i 1958 betalte ikke-land-
mændene på Øerne gennemsnitlig mere for
deres ejendomme pr. arealenhed end land-
mændene gjorde. En undtagelse gjaldt gårde
med 4-12 td. hartkorn, der, som vi så i ta-
bel A l l , var lavt boniterede.

Men for Jyllands vedkommende betalte
ikke-landmændene både i 1958 og 1959
gennemsnitlig betydeligt mindre pr. ha for
jord og bygninger end landmændene. Dog
også her viste de mere fåtallige større går-
de en modsat bevægelse jfr. ovenstående
tabel 10.

3. Købesum højere end ejendomsværdi.
De priser for jord og bygninger, der gen-
nemsnitlig betales af ikke-landmændene, lig-

Tabel 11. Kontant udbetaling i procent af
samlet købesum ved salg til landmænd

og til ikke landmænd.
(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri

handel).

ger i det store og hele betydeligt højere
over ejendomsværdierne end købesummer
betalt af landmænd, jfr. bilag tabel A 14.
En vigtig undtagelse er landbrugshuse i Jyl-
land i de sidste 6-8 år samt gårde i Jylland
de sidste 3-4 år.

Købesummens berigtigelse.
Ikke-landmændene præsterer ved køb gen-
nemsnitlig en mindre kontant udbetaling
end landmænd. Dette gælder især ved køb
af mindre landejendomme, jfr. nedenstå-
ende tabel 11.

Den mindre kontante udbetaling mod-
svares for ikke-] andmændenes vedkommen-
de især af større overtagne prioriteter.

Sammendrag.
Salg af landbrugsejendomme til ikke-land-
mænd er ikke en ny foreteelse, men der
har fundet en stigning sted i 1959, uden at
antallet dog er kommet op i højde med
tallene i efterkrigsårene.

Salg til ikke-landmænd falder på alle
brugsstørrelser, men mest på de små og de

86



store ejendomme, sjældnere på almindelige
bøndergårde.

Geografisk er salgene hyppigst på Sjæl-
land samt Odense og Assens amtsrådskred-
se, men er i øvrigt fordelt over hele landet.
Den procentvise andel af salgene i fri han-
del der sælges til ikke-landmænd er omtrent
dobbelt så stor på Øerne som i Jylland.

Ved næsten en fjerdedel af salgene til
ikke-landmænd, var sælgeren selv ikke-land-
mand. Disse ejendomme går således ikke
ud af landmandseje.

Antallet af ejendomme, der »sælges til-
bage« fra ikke-landmænd til landmænd,
kendes ikke.

Det kan skønsmæssigt anslås, at mellem
en trediedel og en fjerdedel af de ikke-
landmænd, der køber landbrugsejendomme,
faktisk hører til landbrugets folk, selv om
de ikke er egentlige landmænd.

To trediedele af landejendommene, der
i 1958 solgtes til ikke-landmænd, var på
under 10 ha.

De små ejendomme sælges mindre hyp-
pigt til købere med bopæl i Hovedstaden
end de større ejendomme.

Jorden synes at være ligeså højt boni-
teret på de landbrugshuse, der købes af
ikke-landmænd, som på dem der købes af
landmænd. Dette synes ikke at gælde for
gårde.

Løsøreværdierne er små på ejendomme,
der erhverves af ikke-landmænd.

På Øerne synes priserne at ligge noget
højere for ejendomme, der købes af ikke-
landmænd, end for ejendomme, der købes
af landmænd. For de senere år synes det
modsatte at være tilfældet i Jylland, særlig
for så vidt angår de små brug, men ma-
terialet for denne landsdel er mere uensar-
tet. Der vides intet om tilstand af bygnin-
ger eller om særlige beliggenhedsværdier for
ejendomme solgt til landmænd eller til ikke-
landmænd.

Ikke-landmændene præsterer en mindre
kontant udbetaling ved køb end landmænd.
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Tabel A l l . Bonitet af ejendomme solgt til landmænd og til ikke-landmænd
1958 og 1959.

(Bebyggede landbrugsejendomme lli td. hrtk. og derover solgt i almindelig fri handel).



Tabel A 12. Købesum pr. td. hartk. for jord og bygninger ved salg til landmænd
og til ikke-landmænd. Øerne.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri handel).
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Tabel A 13. Købesum pr. td. hartk. for jord og bygninger ved salg til landmænd
og til ikke-landmænd. Jylland.

(Bebyggede landbrugsejendomme solgt i alm. fri handel).
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Efter Landbrugsministeriets anmodning har
Det statistiske Departement foretaget en un-

BILAG VII

ejendomme drives ved bestyrer. Oplysnin-
ger herom blev ved landbrugstællingen i

dersøgelse vedrørende forpagtningsforhold juli 1960 indhentet fra ejere og brugere af
for landbrugsejendomme samt en undersø- landbrugsejendomme. Resultatet af under-
gelse af, i hvilken udstrækning landbrugs- søgelserne meddeles nedenstående.

FORPAGTNINGS- OG BESTYRERFORHOLD
I DANSK LANDBRUG.

/. Forpagtning.

Undersøgelsen omfatter kun sådanne land-
brugsejendomme, hvor ejendommen, det vil
sige jord og bygninger, er forpagtet i sin
helhed. Den omfatter således ikke det store
antal tilfælde, hvor enkelte parceller er for-
pagtet.

Af en samlet bestand af landbrugsejen-
domme på ca. 196.000 var i 1960 knap
10.000 eller godt 5 procent forpagtet. Disse
5 procent af ejendommene omfattede 7 pro-
cent af landbrugsarealet.

1. Forpagtningssystemets udbredelse i de
forskellige egne af landet.

Hyppigheden af forpagtning af landbrugs-
ejendomme varierer fra ca. 14 procent i
Københavns amtsrådskreds til mindre end
2 procent i Ringkøbing og Hjørring amter.

På Sjælland var godt 8 procent af land-
brugsejendommene forpagtet, på Lolland-
Falster omtrent 9 procent, på Fyn 7,6 pro-
cent og på Bornholm kun 2 procent. Gen-
nemsnitlig var på Øerne 7,8 procent af
landbrugsejendomme forpagtet.

I Jylland taget som helhed er forpagt-
ningssystemet mindre udbredt, idet kun 3,6
procent af landbrugsejendommene i 1960
var forpagtet. Dette tal dækker dog over
store forskelle, idet forpagtning er betydelig

mere udbredt i Sønderjylland end i det øv-
rige Jylland. I Sønderborg amtsrådskreds
var således 13 procent af landbrugsejen-
dommene forpagtet. Mindst almindelig er
forpagtning i Vest- og Nordjylland.

De ca. 5 procent af landbrugsejendom-
mene i hele landet, der er forpagtet, om-
fatter som nævnt 7 procent af landets sam-
lede landbrugsareal, idet forpagtning er
mere almindelig for større brug end for
mindre. I Københavns amtsrådskreds er
næsten en fjerdedel af landbrugsarealet for-
pagtet. (Der erindres om, at opgørelsen kun
omfatter forpagtede ejendomme, ikke en-
kelte parceller). For Sjælland under ét om-
fattede de ca. 8 procent af ejendommene,
der var forpagtet, godt 12 procent af land-
brugsarealet. For Jylland under ét havde de
3,6 procent af ejendommene, der var forpag-
tet, 5 procent af landbrugsarealet. Jfr. i øv-
rigt tabel 1.

2. Forpagtning og e]endomsstørrelse.

De 5 procent af landbrugsejendomme, der
er forpagtet, er et gennemsnitstal, der ikke
alene dækker over store geografiske for-
skelle, som foran vist, men det dækker og-
så over store forskelle mellem ejendoms-
størrelser. Bortset fra de helt små brug gæl-
der det, at jo større ejendommene er, jo
hyppigere er de forpagtede.
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Tabel 1. Antal landbrugsejendomme, der drives af forpagter. 1960.

For landet som helhed var kun ca. 3 pro-
cent af brugene mellem 5 og 10 ha forpag-
tet, men derimod ca. 23 procent af bru-
gene over 120 ha. Af brugene 10-15 ha var
kun 4 procent forpagtet og af brugene 15-
30 ha kun 5 procent.

For Øerne var under 5 procent af brugene
i størrelsen 5-10 ha forpagtet, medens an-
delen for de største gårde var 5 gange så
stor, idet næsten 27 procent var forpagtet.

I Jylland var kun 2-3 procent af de min-
dre brug forpagtet, medens andelen var 10
procent for gårdene 60-120 ha, og næsten
18 procent for de største gårde. Jfr. tabel 2.

3. Udviklingen i efterkrigsårene.
Antallet af forpagtede landbrugsejendom-
me har været stigende siden 1946, da an-
tallet var ca. 7300 mod nu ca. 10.000.
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Tabel 2. Forpagtede landbrugsejendomme fordelt efter størrelsen af landbrugs-
arealet. 1960.

I 1946 var kun 3,5 procent af brugene
forpagtet mod nu ca. 5 procent. Siden 1954
har der dog i absolutte tal været en tilbage-
gang i Jylland undtagen i Sønderjylland.

Stigningen i antallet af forpagtninger af
landbrugsejendomme siden 1954 er fordelt
på alle brugsstørrelser med undtagelse af
de helt små, hvor antallet er formindsket i
takt med den almindelige tilbagegang i an-
tallet af småbrug.

4. Forpagtningskontrakter på opsigelse og
på åremål.

For i alt 6871 eller knap 70 procent af de
forpagtede landbrugsejendomme foreligger

der oplysninger om kontraktformen. Heraf
var 5472 forpagtninger eller 80 procent ind-
gået på åremål, medens 20 procent var på
opsigelse.

5. Kontraktperiodens længde.

Som ovenfor nævnt foreligger der oplysnin-
ger om, at 5472 forpagtninger er indgået
på åremål. For i alt 4876 af disse er der gi-
vet oplysninger om kontraktperiodens
længde.

Af de kontrakter, der er indgået på åre-
mål, og om hvilke der foreligger oplysnin-
ger, er godt en trediedel femårs-kontrakter,
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Tabel 3. Antal forpagtede landbrugsejendomme 1946, 1954 og 1960.
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en anden trediedel er otteårs-kontrakter.
Mindre end to procent af kontrakterne er
på over 10 år. Kontrakter på 8 år er al-
mindeligst på Øerne, hvorimod femårs-kon-
trakter er hyppigst i Jylland.

6. Forpagtningskontrakters fornyelse.
Foruden at man har spurgt om længden af
den øjeblikkelige kontrakt, har man også
ved undersøgelsen spurgt om, hvornår den
nuværende forpagter er tiltrådt. Spørgsmå-
let er besvaret for 60 procent af de for-
pagtede ejendomme.

Forpagtning er som helhed en forholds-
vis kortvarig brugsform. Kun ca. 12 pro-
cent af de forpagtere, om hvilke der fore-
ligger oplysninger, har overtaget forpagt-
ningen før 1950. Af de forpagtningsfor-
hold, der har bestået over en længere år-
række, er der relativt mange, der ved under-
søgelsen i juli 1960 var under kontraktfor-
men »på opsigelse«.

7. Forpagtede landbrugsejendomme, hvis
ejer ikke har fast bopæl på ejendommen.
For 4525 forpagtede landbrugsejendomme
er det oplyst, at ejeren ikke har fast bopæl
på ejendommen. Dette er ca. 45 procent af
samtlige forpagtede landbrugsejendomme.

Af disse 4525 ejendomme er for 3803
ejendomme givet oplysninger om ejerens

bopæl. I over halvdelen af disse tilfælde,
nemlig for 1922 forpagtede landbrugsejen-
domme, bor ejeren af den bortforpagtede
ejendom i samme landkommune, hvori hans
bortforpagtede landbrugsejendom er belig-
gende. I over en fjerdepart af tilfældene,
nemlig for 1029 ejendomme, bor ejeren af
den bortforpagtede landbrugsejendom i en
anden landkommune, end den hvori hans
bortforpagtede landbrugsejendom er belig-
gende. I 367 tilfælde bor ejeren i en køb-
stad. I disse tilfælde vil det ofte være køb-
stadkommunen, der er ejer. I 293 tilfælde
bor ejeren i Hovedstaden (København, Fre-
deriksberg og Gentofte). I 73 tilfælde op-
lystes det, at ejeren bor i udlandet, og ende-
lig var staten ejer af 119 af de forpagtede
landbrugsejendomme.

8. Ejerens stilling (erhverv) i tilfælde, hvor
han ikke har fast bopæl på den bortforpag-
tede ejendom.
Som foran nævnt fandtes der i 1960 i alt
4525 forpagtede landbrugsejendomme, om
hvilke det var oplyst, at ejeren ikke boede
på ejendommen. Man har ved undersøgel-
sen spurgt om ejerens stilling (hoveder-
hverv), såfremt ejeren ikke har fast bopæl
på den bortforpagtede ejendom. Af de 4525
ejendomme er der givet oplysning om eje-
rens hovederhverv for 2667 ejendomme
fordelt som følger:
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Tabel 7. Ejerens stilling i tilfælde, hvor han
ikke har fast bopæl på den bortforpagtede

landbrugsejendom.

Ejere Antal pct.

Selvstændige landbrugere 1241 46,5
Landbrugsorganisationer 13 0,5
Selskaber (A/S, I/S) 154 5,8
Selvstændige erhvervsdrivende inden

for industri, håndværk, handel
m. v 430 16,1

Funktionærer og tjenestemænd . . . . 112 4,2
Liberale erhverv 154 5,8
Kommuner 444 16,6
Staten 119 4,5

I alt . . 2667 100,0

Knap halvdelen af de forpagtede land-
brugsejendomme, hvor ejeren ikke bor på
ejendommen, og om hvilke der foreligger
oplysninger om ejerens stilling, ejes af selv-
stændige landbrugere. Selskaber samt er-
hvervsdrivende inden for industri, hånd-
værk og handel ejer tilsammen ca. 22 pro-
cent af de pågældende forpagtede land-
brugsejendomme, kommuner ejer knap 17
procent og staten knap 5 procent af disse
landbrug.

Der synes ikke at være nogen væsentlig
forskel med hensyn til størrelsen af de for-
pagtede landbrugsejendomme, der ejes af
de forskellige erhvervshovedgrupper.

// . Bestyrerforhold.

Tabel 8. Antal landbrugsejendomme, der drives ved bestyrer 1960.



Tabel 9. Antal ejendomme, der drives ved bestyrer.

2792 landejendomme eller 1,4 procent af
den samlede bestand af landejendomme her
i landet blev ved julitællingen 1960 drevet
ved bestyrer. Ligesom forpagtning viser og-
så bestyrerforhold sig at være anvendt dob-
belt så hyppigt på Øerne som i Jylland.
Bortset fra København og Frederiksborg
amtsrådskredse, hvor bestyrerejendomme-
nes andel i den samlede bestand af land-
ejendomme er henved dobbelt så stor som
for Øerne som helhed, viser anvendelsen af
bestyrer i de enkelte amter, som det frem-
går af tabel 8, ikke nogen væsentlig afvi-
gelse fra den procentvise anvendelse inden
for den pågældende landsdel som helhed.
Kun Bornholms amt viser særlig lave tal,
idet her kun 0,4 procent af samtlige land-
ejendomme drives ved bestyrer.

Bestyrerejendommenes andel i det sam-
lede landbrugsareal er betydeligt større end

deres andel i antallet af landejendomme,
idet bestyrerejendommene omfatter for-
holdsvis mange store ejendomme. 34 pro-
cent af samtlige bestyrerejendomme er på
30 ha eller derover, medens de tilsvarende
tal for landejendommene sorn helhed er 12
procent. Som det ses af tabel 9, er det kun
godt 1 procent af de mindre gårde på 10-30
ha, der drives ved bestyrer, medens det er
tæt op mod 18 procent for de største gårde.
Der er forholdsvis flere store bestyrerejen-
domme på Øerne end i Jylland.

For 59 procent af de ejendomme, der
drives ved bestyrer, gælder det, at ejeren
ikke bor på ejendommen. Dette er en no-
get større andel end for forpagterejendom-
mene, hvor det drejede sig om 45 procent.
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BILAG VIII.

KORT OVERSIGT OVER JORDBON1TERINGSKOMMISSIONENS
HIDTIDIGE ARBEJDE

Jordboniteringskommissionen er nedsat i
henhold til landbrugsministeriets skrivelse af
7. november 1949, hvorfra med hensyn til
kommissionens opgave og sammensætning ci-
teres:

»Landbrugsministeriet har under dags
dato nedsat en kommission med den op-
gave at udarbejde vejledende regler for ud-
førelse af jordboniteringer og forestå arbej-
det med ansættelse i hver kommune af
nogle prøvetakster.

Til formand for kommissionen har mini-
steriet udnævnt direktør for matrikelvæse-
net V. E. Pedersen, landbrugsministeriet, og
til medlemmer

landstingsmand Hans Hansen, Usserød pr.
Kokkedal, og

fhv. direktør for matrikelvæsenet J. Søren-
sen, C. F. Richtsvej 53, København F.,

samt endvidere:
gårdejer Peter Chr. Hanssen, Nygård pr.

Bolderslev, som repræsentant for De
samvirkende danske Landboforeninger,

husmand J. P. Jensen, Vellerup, Agerskov,
som repræsentant for De samvirkende
danske Husmandsforeninger,

landinspektør Svend Nielsen, Søndergade
44, Århus, som repræsentant for Den
danske Landinspektørforening,

professor S. Tovborg Jensen, Den kgl.
Vetr.- og Landbohøjskole, som repræ-
sentant for landbohøjskolen,

kontorchef P. Veistrup, Statens Lignings-
direktorat, som repræsentant for Sta-
tens Ligningsdirektorat.

Endvidere har ministeriet udnævnt stifts-
landinspektør J. L. Mosbech, Tønder, til

som stedfortræder for landinspektør Svend
Nielsen, Søndergade 44, Århus, at tiltræde
kommissionen for så vidt angår de særlige
sønderjyske forhold.

Fuldmægtig Knud Jensen, matrikeldirek-
toratet, vil fungere som kommissionens se-
kretær«.

Under 17. april 1950 blev efter indstil-
ling fra kommissionen denne suppleret med
professor K. A. Bondorff, Statens Planteavls-
laboratorium, som »særlig ekspert på for-
søgsvirksomhedens område til hjælp ved be-
dømmelsen af en af kommissionen fore-
taget indsamling af visse forsøgsresultater
fra statens forsøgsstationer samt ved den se-
nere udformning af det teoretiske grundlag
for boniteringsskalaen. «

Efter at følgende er fratrådt: Direktør J.
Sørensen (1957), stiftslandinspektør J. L.
Mosbech (1960) og fuldmægtig Knud Jensen
1952) er kommissionens sammensætning i
dag efter supplering m. v. således:

Underudvalg 1
Direktør V. E. Pedersen, formand
Landinspektør Svend Nielsen
Forstander H. Land Jensen
Folketingsmand Jens P. Jensen

Underudvalg 2
Amtsvandinspektør, ldsp. A. L. Birk
Gårdejer Peter Chr. Hanssen
Fhv. landstingsmand Hans Hansen

Underudvalg 3
Professor S. Tovborg Jensen
Kontorchef P. Veistrup
Vurderingsfmd. Aksel Winther
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Suppleanter:
Eksp. sekr. C. Kærgaard Jensen, Statens
Ligningsdirektorat
Professor K. A. Bondorff.

Sekretær: Eks.sekr. Thorkild Jensen.

Ved arbejdet med ansættelse af prøvetak-
ster i landets kommuner er kommissionen
opdelt i de anførte underudvalg, der har ar-
bejdet således:

Udvalg I under ledelse af landinspektør
Svend Nielsen:
Midtjylland, d. v. s. Århus, Skanderborg,
Ringkøbing, Randers og Viborg amter.

Udvalg 2 indtil 1960 under ledelse af stifts-
landinspektør J. L. Mosbech:
Sønderjylland samt Ribe og Vejle amter,
og siden 1960/61 under ledelse af land-
inspektør A. L. Birk: Hjørring amt.

Udvalg 3 under ledelse af henholdsvis kon-
torchef P. Veistrup og ekspeditionsse-
kretær Thorkild Jensen:
Sjælland, Møen, Lolland-Falster samt
Odense og Svendborg amter.

Efter kommissionens første møde den 17. de-
cember 1949 koncentreredes arbejdet ho-
vedsagelig om at finde frem til den for for-
målet bedst egnede takst-skala til brug for
bonitering af såvel agerjorder som eng- og
græsningsjorder, medens spørgsmålet om bo-
nitering af skovjorder grundet dette emnes
specielle karakter, der kræver sagkyndig bi-
stand, foreløbig udsattes.

Kommissionen har under nævnte arbejde
orienteret sig om de i Matrikelinstruktionen
af 1806 givne regler for jorders taksering og
de forudgående overvejelser, der dannede
grundlag for instruktionen, om foreliggende
danske litteratur vedrørende taksation og bo-
nitering, om de i Sønderjylland i 1870'erne
gennemførte klassificeringer af jorderne i
denne landsdel, og om boniteringsarbejder i
andre lande, specielt den i Vesttyskland i
henhold til jordboniteringslov af 1934 gen-
nemførte bonitering. Ved et besøg på Flens-
borg-egnen den 8. oktober 1954 havde kom-

missionen lejlighed til at orientere sig om,
hvorledes man i Tyskland havde udført an-
sættelser af prøvetakster.

Der opnåedes hurtig enighed om, at jor-
ders taksering må ske alene ved almindeligt
skøn, idet tidligere fremsatte planer om
gennemførelse af bonitering i tilslutning til
egentlige laboratorieundersøgelser vedr. be-
stemmelse af jorders kalktrang, fosforsyre-
og kalital m. v. har vist sig uigennemførlige.
Derimod kan mekaniske analyser af udpræ-
gede jordtyper tjene som vejledning. - Det
man ved takseringen ønsker at bedømme, er
jordens fysiske beskaffenhed og mekaniske
sammensætning d. v. s. de karaktertræk, der
er uforanderlige eller i hvert fald kun meget
langsomt ændres.

Ligeledes var der enighed om, at bonite-
ringstaksten bør være et udtryk for jordens
produktionsevne. Kommissionen overvejede
forskellige muligheder for at finde udtryk for
jordens produktionsevne. Man påtænkte at
sammenligne forskellige landbrugsejendom-
mes boniterede arealer beregnet efter ma-
trikeltakster eller senere boniteringer med
disse ejendommes landbrugsregnskaber ind-
hentet fra Det landøkonomiske Driftsbu-
reau. Da disse regnskaber imidlertid ikke
er offentlig tilgængelige, og en anmod-
ning om udlån deraf blev afslået, idet så-
dant materiale efter bureauets opfattelse
ikke kunne være til nogen nytte for kommis-
sionens arbejde, måtte denne plan opgives.
Ligeledes blev det opgivet til brug ved det
grundlæggende arbejde at drage sammen-
ligninger mellem de gamle vurderinger til
grundskyld og matrikeltaksterne eller senere
boniteringer ud fra den betragtning, at en
eventuel ny bonitering bl. a. netop skulle
tjene til støtte for en forbedret grundværdi-
ansættelse.

Med henblik på at undersøge om der
kunne påvises en vis lovmæssig sammen-
hæng mellem forskellige jordtypers produk-
tionsevne og de tiisvarende matrikeltakster
henvendte man sig derefter til statens for-
søgsstationer for at få fastlagt udbytteni-
veauer for forskellige jordbundstyper, idet de
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fleste eller de vigtigste jordtyper forefindes
på stationerne.

Forsøgsstationerne stillede beredvilligt
materiale til rådighed i det ønskede omfang.

Efter at kommissionen havde besøgt det
historiske sted i Karlslunde og der besigtiget
»normaljorden«, der i sin tid var blevet
udpeget som landets bedste jord, har kom-
missionen besøgt flere af statens forsøgssta-
tioner i forskellige egne af landet og foreta-
get omfattende takseringer og sammenlignin-
ger mellem forskellige jordtypers takst og
udbyttetal. Senere foretoges yderligere tak-
sation af jorderne på en række af landbo-
foreningernes markforsøgsarealer og her fo-
retoges ligeledes sammenligninger mellem
takster og udbyttetal. Ved disse taksationer
deltog som regel de lokale landbrugskonsu-
lenter.

Samtidig med disse undersøgelser arbej-
dedes der stadigt med udformningen af en
skematisk jordtype-beskrivelse for mineral-
jorder med tilhørende takstskala samt en
boniteringstabel, hvorefter man ud fra be-
skaffenheden af de fundamentale og afgø-
rende elementer for enhver agerjords dyrk-
ningsværdi, nemlig overgrunden (muldlaget),
undergrunden samt overgrundens dybde di-
rekte kan aflæse en enhedstakst (tabel-
takst), idet tabellen blev udfærdiget ud fra
en efter adskillige forsøg udarbejdet formel,
hvori nævnte 3 faktorer indgår.

Derefter optog man arbejdet med at op-
stille regler for taksering af lavbundsjorder,
et fagområde der har været ført mange for-
handlinger om, at hvor det tillige har været
vanskeligt at opnå fuld enighed blandt kom-
missionens medlemmer. Til afprøvningen af
de af kommissionen opstillede regler for
dette specielle taksationsarbejde havde man
derfor som særligt sagkyndige indbudt for-
stander Viggo Nielsen, Statens Marskfor-
søgsstation, og græsmarkskonsulent Henry
Frederiksen.

Resultatet af nævnte omfattende under-
søgelser foreligger i vedlagte skema mrk. 1,
hvori der inden for hver af de to hoved-
grupper, - mineraljord og lavbundsjord - er

anført de almindeligt forekommende jord-
typer samt de for hver jordtype fastsatte in-
tervaller inden for en takstskala fra 0-100.
Det på samme side anførte skema mrk. 2
viser »hovedet« til de kort, der foreløbig er
anvendt ved notering af takster m. v. ved
prøvetaktsansættelser, men skemaet tænkes
endvidere anvendt til notering af »boni-
terings-faktorerne« ved egentlige boniterin-
ger af samlede arealer. Med hensyn til for-
nævnte overgrundsdybde, der også figure-
rer i begge skemaer, bemærkes, at der i
kommissionen er opnået enighed om, at
man såvel ved prøvetakstansættelse som ved
egentlig bonitering til bestemmelse af jord-
profilet som regel kun foretager gravning på
prøvestedet indtil en dybde af 60 cm.

Systemet i og anvendelsen af nævnte bo-
niteringstabel fremgår af vedlagte kopi af
en tabelside. Som nævnt er en jordprøves
tabeltakst afhængig af tre faktorer: over-
grundtakst, overgrundsdybde (D) og under-
grundstaks t (U). Den foreliggende tabelside
angiver - for så vidt angår en mineraljord
med over grundstakst 50 de mulige kombi-
nationer af en sådan overgrund med hen-
holdsvis D, (målt i cm og beregnet med 5
cm's intervall indtil 60 cm) og U (beregnet
med takst-intervaller på 5).

Efter disse forarbejder kunne arbejdet
med ansættelse af prøvetakster begynde og
som tidligere anført er kommissionen ved
dette arbejde delt i tre underudvalg,
og fremgangsmåden er følgende: forinden
markarbejdet påbegyndes i et sogn udarbej-
der lederen på grundlag af Geodætisk In-
stituts målebordsblade i 1:20000 og lignings-
direktoratets fremlæggelseskort en plan over,
hvor mange prøvehuller der bør takseres i
sognet (som regel et for hver 250-300 ha)
samt over prøvehullernes placering og forde-
ling i området. Man tilstræber ved planlæg-
ningen at få fordelt prøvehullerne således,
at man får takseret såvel sognets bedste som
ringeste jord, og hvor lavbundsarealer fore-
kommer, at man tillige får takseret her. Prø-
veboniteringerne overværes som regel af den
pågældende vurderingsformand og ofte til-
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lige af kommunens lokale vurderingsmænd,
der eventuelt er vejledere ved udpegningen
af specielle jordtyper i området. Prøveste-
dernes beliggenhed indtegnes på målebords-
blade og der foretages fornøden indmåling
af stedet i forhold til nærliggende faste punk-
ter (skelhjørner etc.), således at stedet senere
ved hjælp af målene kan genafsættes i mar-
ken. Der udfærdiges til dette formål efter
notaterne fra marken målskitser på gennem-
sigtigt papir, således at reproduktion af skit-
serne kan ske hurtigt og billigt ved almin-
delig lys-kopiering.

Med henblik på at sikre, at de tre under-
udvalg ved prøveboniteringerne fastholder
et ensartet niveau, overværer kommissionens
formand med mellemrum holdenes markar-
bejde. Desuden har man foretaget direkte
afprøvning af holdenes takstansættelser ved
i løbet af en dag at lade hvert hold foretage
selvstændige taksationer af den samme serie
prøvehuller med vidt forskellige jordtyper,
således at taksterne spændte over det meste
af skalaen, hvorefter holdenes resultater se-
nere blev sammenlignet. Forsøget viste en
nærmest overraskende god overensstemmel-
se mellem de tre holds takster.

Hvor langt kommissionen er nået i arbej-
det med prøvetaksterne kan bedst angives
ved at oplyse, hvilke områder af landet der
endnu ikke er blevet prøveboniteret. Disse
områder er: Bornholm, Samsø, Langeland,
Tåsinge, Ærø, ca. halvdelen af Fyn, enkelte
sogne i Ribe og Vejle amter, en mindre del
af Viborg amt, Ålborg og Thisted amter
samt ca. halvdelen af Hjørring amt.

For nævnte områder, hvor prøvetakster
endnu mangler, vil de pågældende underud-
valg, i de tilfælde hvor det vil være påkræ-
vet, med kort varsel kunne sætte prøvetak-
ster i fornødent omfang.

Ved udstykningslovens § 19, 2. stk., er
landbrugsministeriet bemyndiget til »som
vejledning ved udførelsen af jordboniterings-
forretninger at lade sætte nogle prøvetakster
i hver af landets kommuner« og for de om-
råder, hvor prøvetakster er sat, kan disse
derfor umiddelbart benyttes.

Endelig har kommissionen, foretaget boni-
tering af et samlet terræn i Ejby sogn vest
for Køge. I dette område har Matrikelkom-
missionen af 16. juli 1959 iværksat forskel-
lige forsøgsmålinger på luftfotogrammetrisk
grundlag, og boniteringsresultaterne tænkes
til sin tid indtegnet på de nymålte kort. For-
søgsboniteringen blev udført, for at man
kunne indhøste erfaringer med hensyn til
udformningen af retningslinier for udførelse
af egentlige »terræn-boniteringer«. Kommis-
sionens tre arbejdsudvalg deltog i markar-
bejdet i 2 dage under formandens tilsyn,
medens udvalg 3 afsluttede markarbejdet.

Til afslutning af nærværende oversigt fin-
der man det naturligt at citere visse afsnit
af en afhandling af professor S. Tovborg Jen-
sen - »Jordbundsklassificering og jordboni-
tering« 1961 -. Med professorens tilladelse
citeres afsnittet »Klassificering efter produk-
tionsevne (bonitering)«.

»Klassificering og kortlægning efter det
foran omtalte pedologiske system anvendes
nu i vid udstrækning navnlig i USA. Kort,
som dækker hele kontinentet fra kyst til
kyst, har der længe været under udarbejdelse.
Sådanne kort er af betydelig værdi bl. a. til
undervisningsformål og ved erhvervsgeogra-
fiske undersøgelser over de økonomiske mu-
ligheder i uudviklede egne. Man søger i
USA at gøre dem direkte anvendelige i
praktisk landbrug, og har til dette formål
inddelt de klimatiske jordtyper, som der kal-
des »soil groups«, yderligere i serier, grupper
og undergrupper, disse igen i »typer«. An-
tallet af enheder vokser stadig, således at
hele inddelingssystemet virker meget uover-
skueligt.

Til bedømmelse af agerjordens produk-
tionskapacitet i landområder med et højt
udviklet, intensivt landbrug er den foran
skitserede klassificering utilstrækkelig. Til
dette formål vil kræves en mere detailleret
klassificering - særligt hvor jordbunden, som
hos os, kun repræsenterer to klimatiske ty-
per, der er udviklet på et så heterogent
grundmateriale som istidens gletscher- og
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smeltevandsaflejringer. Landmanden vil
som regel være mindre interesseret i at vide,
om han dyrker podsol- eller brunjord end i
oplysninger om størrelsen af den afgrøde,
han kan producere, når jorden behandles
rigtigt. Det er denne størrelse man søger ud-
tryk for gennem jordbonitering.

En bonitering er af mange grunde van-
skelig at foretage, så den svarer til sit formål.
Jordens produktionsevne under givne klima-
betingelser bestemmes, som foran omtalt, af
en række fysiske og kemiske egenskaber, så-
som vandkapaciteten og dens indhold af til-
gængelig plantenæring m. fl. Ved kvalitets-
bedømmelse må hovedvægten lægges på de
fysiske egenskaber, der bestemmes af mæng-
deforholdet mellem jordens indhold af
grove og fine mineralpartikler og partikler-
nes indbyrdes lejringsforhold (strukturen).
Endvidere af muldindholdet samt muldla-
gets tykkelse, der kan påvirke strukturen og
rodzonens dybde på afgørende måde. Denne
dybde vil også påvirkes af grundvandsspej-
lets beliggenhed i forhold til jordoverfladen
d. v. s. af, om jorden er mere eller mindre
vandlidende. Derfor må fugtighedsforhol-
dene og muligheden for deres forbedring
gennem afvanding også tages i betragtning
ved en bonitering.

En jordbunds kemiske egenskaber (dens
indhold af tilgængelig plantenæring) kan
være helt afgørende for dens produktions-
evne. Disse egenskaber er dog i modsæt-
ning til de mekanisk-fysiske egenskaber i
ringe grad permanente og lader sig oftest
ændre ved tilførsel af nogle tons kalk eller
nogle hundrede kilo gødningssalte pr. ha.
En jords mekaniske sammensætning og fy-
siske egenskaber lader sig derimod sjældent
i landbruget ændre og forbedre på nogen
økonomisk overkommelig måde. At forandre
en grov sandjord til en let lerjord fra over-
fladen til 50 cm dybde ville således kræve
tilførsel og iblanding af ca. 1000 tons 1er
pr. ha.

Kemiske og mekaniske analyser lader sig
kun i begrænset omfang udnytte til hjælp ved
eller som grundlag for en jordbonitering. Det

er vel muligt ad den vej at få nogenlunde
pålidelige udtryk for en række vigtige fysi-
ske og kemiske jordbundsegenskaber, men
analyserne er for de flestes vedkommende
omstændelige og kræver så megen tid, at de
ikke kan gennemføres ved undersøgelse i
marken af de adskillige millioner jordprøver,
som alene en landsomfattende bonitering af
Danmarks agerjord ville udkræve.«

Og fra afsnittet »Den danske jordbonite-
ring« følgende:

»En ny landsomfattende jordbonitering i
den hensigt at gennemføre en sådan revision
er nu under forberedelse. Landbrugsministe-
riet nedsatte 1949 en »boniteringskommis-
sion«, som fik til opgave at udarbejde reg-
ler for en ny jordbonitering i Danmark, samt
i overensstemmelse med disse regler at sætte
prøvetakster på typiske jorder af forskellig
kvalitet i alle landets kommuner. Det er tan-
ken, at disse prøvetakster skal tjene som nor-
mer til vejledning for dem, der skal foretage
takseringen ved en eventuel nybonitering.
Reglerne er blevet udarbejdet, og ansættelse
af prøvetaksterne samt indtegning af resul-
taterne på matrikelkortene nærmer sig fuld-
endelse.

Der har ved kommissionens forhandlin-
ger været nogenlunde enighed om, at der
ved boniteringen bør søges udtryk for jordens
produktionskapacitet ved rationel behand-
ling angivet i afgrødeenheder pr. år og ha
med den i dansk landbrug almindelige drifts-
form. Taksterne angives ved en talrække,
der går fra 0 til 100. De søges fastsat såle-
des, at de er ligefrem proportionale med
produktionsevnen med 100 som maksimum.
(Den samme skala anvendes til fastsættelse
af såkaldte »Bodenzahl« ved bonitering i
den vesttyske forbundsrepublik).

Der var tillige enighed om, at takstansæt-
telsen nu som før må ske hovedsageligt på
grundlag af jordens mekaniske sammensæt-
ning og fysiske egenskaber. Jorderne deles
herved op i følgende klasser: 1) stiv lerjord,
2) lerjord, 3) sandblandet lerjord, 4) lerblan-
det sandjord, 5) sand, 6) groft, grusblandet
sand. Hertil føjes i særlige tilfælde beteg-
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nelseme: muldrig eller muldfattig. Bedøm-
melsen lader sig ikke foretage alene på et
teoretisk grundlag ud fra jordanalyser. Den
må af praktiske hensyn foregå ved grav-
ningsundersøgelser i marken og efter det
indtryk, som »Jordmassen selv og dens ud-
vortes beskaffenhed gør på sanserne« og
med bistand af erfarne, praktiske jord-
dyrkere.

Takseringsresultaterne er blevet sammen-
lignet med mekaniske analyser af typiske
jordprøver, samt med bestemmelse af vand-
kapaciteten i laboratoriet og i marken. Det
fandtes derved, som ventet, at jordernes ler-
indhold og vandkapacitet kom ganske godt
til udtryk gennem den ved undersøgelse i
marken fastsatte takst. En sammenligning
af den art blev gennemført for godt 50 år
siden på Landbohøjskolen af Westermann
med et stort antal jordprøver fra landets
forskellige egne. Det fandtes derved, at tal-
lene for jordernes lerindhold og vandhol-
dende evne bestemt i laboratoriet gik no-
genlunde parallelt med taksterne for den op-
rindelige bonitering.

Det synes således muligt ved skønsmæssig
vurdering af en jords fysiske egenskaber i
marken at få nogenlunde pålidelige oplys-
ninger om dens evne til at holde afgrøderne
forsynet med vand, en evne der, som tidli-
gere nævnt, må lægges stor vægt på.

Ved fastsættelse af boniteringsreglerne
har man tillige støttet sig på udbyttetal fra
statens forsøgsstationer og på tilsvarende tal
fra flerårige gødningsforsøg på jord af meget
varierende beskaffenhed.

Bedømmelse af jordbundens kemiske egen-
skaber f. eks. ved hjælp af reaktions-, kali- og
fosforsyretal er ikke indføjet i de nye bonite-
ringsregler. Det skyldes især, som foran om-
talt, at disse tal ikke udtrykker permanente
karakteristiske egenskaber hos jorden, og at
de forholdsvis let lader sig ændre på af-
gørende vis, mens en jords fysisk-mekani-
ske egenskaber sjældent lader sig ændre. Al-
ligevel kan indholdet af »tilgængelig plante-
næring«, som man gennem disse tal søger
udtryk for, være af stor, ja endda afgørende

betydning for dyrkningsværdien til et givet
tidspunkt.

Kemisk bestemmelse af jordens »reserve-
forråd« af plantenæring, den mængde, som
ikke er direkte tilgængelig, men som mobi-
liseres i langsomt tempo, kunne også komme
på tale i forbindelse med en jordbonitering.
Dette forråd veksler inden for ret vide græn-
ser således, at det stiger nogenlunde jævnt
med en jords 1er- og muldindhold, men bør
næppe i almindelighed tillægges større be-
tydning under vore forhold.

Agerjordens dyrkning i Danmark er nu og
må være baseret på gennemført »erstat-
ningsdrift« d. v. s. de mængder plantenæring,
der hvert år fjernes fra jordbunden med af-
grøderne og ved udvaskning, må erstattes
ved tilførsel af lige så store mængder i form
af stald- og kunstgødning. Rovdrift med
gradvis opspisning af jordens naturlige næ-
ringsforråd sådan, som den praktiseres i stor
udstrækning andre steder i verden, vil hos
os hurtigt resultere i en så stærk reduktion
af høstudbyttet, at fortsat dyrkning bliver
urentabel.

Afgrødernes forsyning med vand synes
ved al intensiv jorddyrkning at være af stør-
ste betydning. Hvor »vandfaktoren« som
f. eks. ved irrigationslandbrug er helt under
kontrol, vil forskellen i produktionskapaci-
tet mellem magre sandjorder og gode lerjor-
der næsten forsvinde, forudsat der tilføres
passende mængder gødning.

Hvor vand ikke tilføres ad kunstig vej, er
det navnlig jordernes forskellige evne til at
holde afgrøderne forsynet med vand i ned-
børsfattige perioder, der betinger forskellen i
deres dyrknings værdi. Denne evne afhænger,
som nævnt i indledningen, af jordmaterialets
grundbeskaffenhed samt af rodzonens dyb-
de, og det er derfor navnlig disse egenska-
ber, der må søges udtryk for ved en bonite-
ring, om den skal svare til formålet.

Det må dog ikke overses, at selv en hel ek-
sakt bestemmelse af disse egenskaber ikke
er noget direkte mål for en jords afkastnings-
evne. Agerjordens produktionskapacitet i
Danmark er vel nu mindst tre gange så stor,
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som den var, da boniteringen i sin tid blev
gennemført, men de jordbundsegenskaber,
der lå til grund for boniteringen, og som også
bør danne grundlag for en eventuel nybonite-
ring, har ikke ændret sig nævneværdigt i den
mellemliggende tid.

Denne stærke stigning i høstudbyttet skyl-
des først og fremmest forbedrede driftme-
toder, og sådanne forbedringer vil ikke give
sig synlige udslag i de jordbundsegenskaber,
som lægges til grund for takseringen. Derfor

har tilføjelsen »ved rationel drift« været nød-
vendig ved formuleringen af boniteringsreg-
1erne, og derfor må, nu som dengang, disse
regler i væsentlig grad hvile »på foregående
erfaring om de forskellige jordarters og
blandingers større eller mindre fordelagtig-
hed til agerbrug«. Det er bl. a. sådanne er-
faringer, man har søgt at vinde ved sam-
menligning af takster og høstudbytter opnået
ved »rationel drift« på jord af forskellig be-
skaffenhed i Landets forskellige egne.«
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ERHVERVSRAADET
FOR GARTNERI OG FRUGTAVL

Landbokommissionen,
Landbrugsministeriet, Slotsholmsgade 10,
København K.

BILAG IX

København V., 29.1.1962.

Gennem sin observatør, dir. A. Stauning,
har Erhvervsrådet med største interesse fulgt
arbejdet i kommissionen og udvalg 1. Er-
hvervsrådet har til de spørgsmål, der berø-
rer gartneri- og frugtavlserhvervets interes-
ser i udkast til kommissionens 1. betænk-
ning ingen væsentlige indvendinger. Dis-
kussionen har især drejet sig om landbru-
gets strukturpolitiske problemer, og de for-
slag, der er fremsat, skulle, efter Erhvervs-
rådets bedømmelse, ikke kunne medføre
ulemper for de landbrugsejendomme, der er
gartneri-, frugtavls- og planteskolevirksom-
heder.

Dog ville Erhvervsrådet udfra et helheds-
synspunkt finde en bestemmelse om, at
landbrugspligten vil kunne kræves ophævet
uden ellers fornøden dispensation, hensigts-
mæssig, hvis en ejendom ligger i et område,
der overgår til »inderzone« eller »mellem-
zone«.

Landbrugets opfattelse af eenfamiliebrug
afviger i nogen grad fra gartneriets, men to
forudsætninger vil Erhvervsrådet gerne have
inddraget:

1. At arealer fra nedlagte eller udstykkede
landbrugsejendomme kan tillægges bestå-

ende gartneri-, frugtavls- og planteskole-
virksomheder, uanset om de er noterede
som landbrugsejendomme eller bliver det
efter sammen- eller tillægningen.

2. At der fra gartneriejendomme vil kunne
udstykkes arealer, hvis der foregår drifts-
omlægning f. eks. fra frilandsproduktion
til decideret drivhusproduktion, og dette
medfører, at frilandsarealerne bliver en
økonomisk belastning for virksomheden.
Dette skal kunne ske, selv om hovedpar-
cellen herved kommer under den i
foreskrevne størrelse.

§ 19

Som for landbrugsejendomme vil lovens
§ 21 formentlig kunne bringes i anven-
delse, men Erhvervsrådet anser det i så
tilfælde for påkrævet med en særlig til-
føjelse til § 21, stk. 1, f. eks. under pkt.
i: »Når gartnerier o. lign. ønsker jord fra-
skilt som følge af driftsomlægninger«.
Skulle tilføjelsen medføre konsekvenser,
Erhvervsrådet ikke har haft anledning til
at overveje, vil det i hvert tilfælde gerne
have forholdet belyst i denne eller senere
betænknings bemærkninger.

P. E. V.
A. Stauning.
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