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Køb af nedlagt landbrug
– guide til en god begyndelse på landlivet 
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Mange sælgere af nedlagte landbrug er landmænd, der 

har købt ejendommen for at lægge jorden til deres egen 

bedrift. De er ofte interesserede i at medvirke til, at de 

små ejendomme bliver pæne at se på og føjer sig godt ind 

i landskabet.

Det er derfor ofte muligt at samarbejde med sælger om at 

tilpasse ejendommen til dine ønsker. 

Det vil sige, at man i fællesskab laver en plan for, hvor 

meget jord der skal være til ejendommen, og om der er 

bygninger, der skal rives ned. Man kan også tale med 

ejeren om for eksempel at etablere en lille sø eller andre 

naturtiltag på ejendommen. Tag kontakt til ejeren og 

undersøg mulighederne for at skræddersy ejendommen.

Sanering af bygninger og omgivelser kan man selvfølgelig 

også selv stå for efterfølgende, hvis man ønsker det. 

Ofte vil det imidlertid være lettest at overlade denne 

opgave til landmanden, der enten selv har maskinerne 

til det eller nemt kan få opgaven udført. Det betyder en 

lidt lettere begyndelse på landlivet, at man ikke skal til 

at indhente tilbud og styre en eventuel nedrivnings- og 

saneringsproces. 

Det gode køb
den helt rigtige ramme om landlivet. 

Beskrivelserne er ikke udtømmende, men 

du får en basisviden og bliver klædt på til 

at kunne stille dine rådgivere de rigtige 

spørgsmål. Du kan for eksempel hente 

yderligere information og rådgivning hos 

Dansk Landbrugsrådgivning, der har 

rådgivningscentre over hele landet. Dansk 

Landbrugsrådgivning har konsulenter, der 

er specialister i at rådgive nyetablerede 

hobby- og deltidslandmænd. Oversigten 

over rådgivningscentre finder du på www.

dlbr.dk.

At bo på landet i en tidligere 

landbrugsejendom rummer mange fordele.

Fred og ro, frisk luft, og en lav 

kvadratmeterpris er nogle af dem. Dertil 

kommer god plads til en stor køkkenhave, 

hold af heste eller andre dyr, samt til 

børnene at tumle på.

Men der er også mange andre ting, der bør 

overvejes, inden man beslutter sig for at 

etablere sig med en lille ejendom.

Som tilflytter til landet er det generelt 

vigtigt at have forståelse for, at man 

bosætter sig i et område, hvor der drives 

erhverv. Landlivet byder på nye forhold i 

forhold til det, mange udflyttere er vant til. 

Der kan for eksempel lejlighedsvis være 

lugt i forbindelse med husdyrhold, specielt 

om foråret i forbindelse med udbringning 

af husdyrgødning.

Denne pjece indeholder inspiration til 

alle, der tænker på at købe nedlagt 

landbrug og bosætte sig på landet. Der 

gennemgås en række af de vigtigste 

ting, man bør tænke over for at sikre, 

at man får en ejendom, der kan danne 

Søg dialog med sælger
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Ejendommens størrelse

får man en vis afstand til naboer, der 

dyrker professionelt landbrug.

Registreringen som landbrugsejendom 

betyder dog også, at ejendommen ikke 

regnes med, når der beregnes geneafstand 

i forbindelse med andre landmænds 

ansøgninger om at udvide produktionen. 

Dermed er muligheden for at få gener af 

naboernes landbrugsproduktion potentielt 

større.

Som køber har det stor betydning, om 

ejendommen er over eller under to hektar 

(1 hektar = 10.000 kvadratmeter). Er den 

over to hektar er man som ejer omfattet 

af landbrugslovens regler. Noteringen som 

landbrugsejendom betyder, at der er pligt 

til at anvende ejendommens jord til et 

jordbrugsmæssigt formål.  Jorden må dog 

godt henligge som et naturområde.

Der er bopælspligt på en 

landbrugsejendom. Man skal tage fast 

bopæl på ejendommen højst seks måneder 

efter at man har købt den. Bopælspligten 

er dog også opfyldt, hvis man lejer 

ejendommen ud til en anden person, der 

tager bopæl på ejendommen. 

Selv om ejendommen er omfattet af 

landbrugsloven kræves der ingen særlig 

uddannelse for at købe den. Dette 

gælder dog som udgangspunkt ikke, hvis 

ejendommen er over 30 hektar.

En ejendom på mere end to hektar er 

ofte at foretrække. Det giver de bedste 

muligheder for at udfolde sig, og samtidig 

Forbrugerbeskyttelse
Det er væsentligt at være opmærksom, at man står anderledes 

som køber af en ejendom med landbrugspligt, end ved køb af for 

eksempel et parcelhus. 

Forbrugerbeskyttelsesloven ved køb af fast ejendom gælder som 

hovedregel ikke for denne type ejendomme.Dette gælder uden 

undtagelse, når det handler om reglerne for fortrydelsesret. 

At det ikke er en almindelig forbrugerhandel betyder også, at 

selv om der foreligger en tilstandsrapport for ejendommen, 

så kan sælger ikke fraskrive sig ansvaret, idet reglerne om 

ejerskifteforsikring ikke kan anvendes. 

Bestemmer man i købsaftalen, at landbrugspligten ophæves ved 

købet, fordi ejendommen bringes under grænsen på to hektar, 

så kan reglerne om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring dog 

alligevel bruges.

Vandforsyning og spildevand
Landejendomme er ofte tilsluttet private vandværker. Det er som 

køber vigtigt at sikre, at vandkvaliteten er i orden. At skulle bore 

efter drikkevand er meget dyrt. På samme måde skal man sikre, 

at spildevandsafledningen opfylder reglerne.
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Vil man gerne holde dyr på sin landejendom, så 

er det vigtigt at kende begrebet dyreenheder, 

forkortet DE. Det er en omregningsnorm, der tager 

hensyn til de forskellige dyrs miljøbelastning. 

Miljølovgivningens regler for dyrehold på 

landejendomme arbejder altid med DE.  

Følgende eksempler regnes alle som 1 dyreenhed: 

❯  2,3 heste med en vægt på 500-700 kg. 

❯  0,85 malkekøer tung race uden opdræt. 

❯  35 slagtesvin fra 30-102 kg. 

❯  167 høner til ægproduktion. 

❯  8 voksne strudse 

Den komplette liste findes i den såkaldte 

husdyrgødningsbekendtgørelse, som blandt andet 

kan ses på www.retsinformation.dk.

Overvejelser omkring dyrehold er et kompliceret 

område, hvortil man som hovedregel altid bør 

søge professionel hjælp – også for at sikre 

dyrenes velfærdsmæssige forhold. Det er også 

vigtigt at bemærke, at selv om man opfylder 

miljølovgivningen om dyrehold, kan der være andre 

regler, der begrænser dyreholdet.

At kende antallet af DE er vigtigt i forhold til 

reglerne omkring anmeldelse og godkendelse i 

forhold til miljølovgivningen. 

Er der ikke landbrugspligt på ejendommen kan 

man i forhold til miljølovgivningen lovligt have 10 

dyreenheder uden at anmelde det.

Er ejendommen omfattet af 

landbrugspligt, så bliver man omfattet 

af reglerne om miljøtilladelse, som skal 

søges når man når op på 15 DE (altså 

svarende til ca. 34 heste), for mink dog 

3 DE. 

Mellem 15 og 75 DE, skal der søges om 

miljøtilladelse ved etablering, ændring og 

udvidelse. 

Fra 75 DE og op skal man søge om 

miljøgodkendelse, hvilket er en væsentlig 

tungere proces.

Når der skal laves en miljøgodkendelse, 

bliver der regnet på lugtgeneafstanden 

til henholdsvis byzone, samlet bebyggelse 

og enkeltbolig, men ejendomme med 

landbrugspligt indgår ikke i beregningerne 

af geneafstanden. Der skal derfor 

ikke tages hensyn til ejendomme med 

landbrugspligt, når der regnes lugt i 

forbindelse med miljøgodkendelse af 

husdyrbrug

Ønsker man at modtage husdyrgødning 

fra en anden ejendom, der har en 

miljøgodkendelse efter 1. Januar 2007, 

skal der udarbejdes en miljøgodkendelse 

på jorden, hvis ejendommens jord ligger i 

områder der er miljøfølsom. 

I forbindelse med køb er det derfor 

relevant at kigge på om jorden er 

’følsom’. At jorden er følsom betyder, at 

der er nitratklasser, fosforklasser, eller 

nitratfølsomme indvindingsområder, 

hvor der stilles vilkår om reduktion af 

næringsstofpåvirkningen i forbindelse 

med miljøgodkendelse. 

Dyr
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Reetablering af arealer
Efter saneringen og oprydningen bør de tidligere bebyggede arealer 

reetableres, således at arealerne fremstår plane, evt. tilsået med græs, 

strøet med perlesten eller beplantet med ny beplantning. Man kan med 

fordel overveje om udgåede træer skal fældes eller er et aktiv for dyrelivet 

uden at skæmme. Hvis der er gode udsigtspunkter fra ejendommen, kan det 

overvejes at fremhæve disse ved at beskære eller fælde træer og buske. 

Det er til stadighed vigtigt at være opmærksom på ikke at fælde mere end 

nødvendigt. Det tager mange år inden et træ bliver stort, og inden en hæk 

eller læhegn skærmer og giver læ. 

Man skal desuden være opmærksom på, om der er jord- eller stendiger, søer 

og bevoksning, der ikke må røres, når man går i gang med at rydde op.

På www.arealinfo.dk findes et bredt udvalg af data herom, der vises på 

kort. Der findes både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og 

beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. 

Arealinformation indeholder tidligere amtslige data og nationale datasæt. 

Hvis man vil undersøge, hvorledes ejendommen så ud i ældre tid via gamle 

historiske kort, findes der hos Kort og Matrikelstyrelsen en hjemmeside, hvor 

man kan søge på adressen og få vist de digitale tilgængelige historiske kort. 

 

Det vil som nævnt ofte være hensigtsmæssigt at lade sælger ordne 

bortskaffelse af bygninger. Ønsker man imidlertid at gøre det selv, skal man 

være opmærksom på reglerne for nedrivning, der omkring driftsbygninger er 

relativt enkle.

Inden nedrivningen går i gang, skal den anmeldes til kommunalbestyrelsen. 

Reagerer kommunalbestyrelsen ikke inden 14 dage, så kan nedrivningen 

sættes i gang. Selve nedrivningen skal ske i overensstemmelse med reglerne 

i bekendtgørelse nr. 589 fra 2001 om indretning af byggepladser og lignende 

arbejdssteder. Nedrivningen skal tillige meddeles BBR-registret.

Der gælder de samme regler for stuehuse og andre boliger, som for 

driftsbygninger.

I kommuner, der er omfattet af boligreguleringsloven skal man dog også 

have tilladelse fra kommunalbestyrelsen til at nedlægge en bolig omfattet af 

boligreguleringsloven, før det kan ske. Information om hvorvidt en kommune 

er omfattet af reglerne i boligreguleringsloven, kan fås hos kommunen.

Gylletanke, møddinger, ensilagepladser og lignende er omfattet af de samme 

regler, der gælder for driftsbygninger, omkring anmeldelse før nedrivningen 

går i gang. 

Olietanke, der ønskes sløjfet, skal tømmes og derefter fjernes eller 

afblændes, så der ikke kan ske påfyldning. Kommunalbestyrelsen skal som 

tilsynsmyndighed have besked om sløjfningen inden 4 uger efter udførelsen. 

En olietank skal sløjfes når brugen af den ophører varigt. 

Bygninger
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Fredede og bevaringsværdige 
bygninger
Nedrivning af fredede bygninger kræver 

tilladelse fra Kulturministeriet. På 

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.

kulturarv.dk kan man se, om ens ejendom 

er fredet. 

Ejendommen kan også være betegnet som 

bevaringsværdig. Det er kommunerne, 

der udpeger bevaringsværdige bygninger. 

Sådanne må ikke rives ned uden direkte 

tilladelse fra kommunen. Kommunens 

tekniske afdeling kan fortælle om 

bygningerne er kendt bevaringsværdige og 

om øvrige restriktioner, der måtte være på 

ejendommen.

Uanset hvilken bygningstype der nedrives, 

er det ejerens ansvar, at affaldet fra 

nedrivningen sorteres og bortskaffes på 

korrekt vis. Den nærmere regulering findes 

i de enkelte kommunes affaldsregulativ.  

Vil man drive virksomhed fra sin 
landejendom og omdanne og benytte 
tidligere landbrugsbygninger til dette 
formål, så er det vigtigt at kende reglerne 
for landzoner.

Der skelnes mellem projekter, der kræver 

en anmeldelse og projekter, der kræver 

landzonetilladelse. 

Det er kommunerne, der administrerer 

reglerne, og som hovedregel skal 

man altid spørge, når man ændrer 

på sine bygninger ud over almindelig 

vedligeholdelse. Loven bruger ord som 

”væsentlige ombygninger” og ”mindre 

erhvervsvirksomhed” hvilket giver 

basis for fortolkninger fra kommune til 

kommune. Der kan også være lokalplaner, 

som begrænser mulighederne på stedet.  

Derfor er det altid klogt at spørge 

kommunens tekniske afdeling, før man 

går i gang. 

Anvendelse, der skal anmeldes.
Man kan efter planloven nøjes med at 

anmelde sine planer til kommunen, 

hvis de overflødige landbrugsbygninger 

indrettes uden væsentlige om- eller 

tilbygninger til: 

❯   Håndværks og industrivirksomhed, 

lager, kontorformål f.eks. en 

elektronikvirksomhed eller 

konsulentfirma. 

❯   Forening eller fritidsformål f.eks. 

lokalhistoriske forening, naturskoler 

eller naturvejledningscentre.

❯   Stalddørssalg og mindre butikker op til 

250 m2. 

Der må gerne etableres flere virksomheder 

i en eller flere bygninger på ejendommen, 

når bare betingelserne i loven samlet er 

opfyldt.

Landbrugsbygninger, der er opført inden 

for de seneste fem år, kan ikke uden 

tilladelse overgå til anden anvendelse.  

Det samme gælder drivhuse, staklader, 

eller presenningshaller.

Der gælder særligt stramme regler 

for ejendomme, der ligger inden for 

naturbeskyttelseslovens klitfrednings- og 

strandbeskyttelseslinje. 

Anden anvendelse 
af bygninger
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Der kan foretages ændringer af 

den eksisterende bygning, når bare 

bygningerne ikke om- eller tilbygges i 

væsentlig omfang. Det vil sige, at man 

uden videre kan etablere for eksempel et 

nyt indgangsparti.

Istandsættelse af en eksisterende 

bygning, der er beboet, eller som indtil 

for nylig har været beboet, kræver som 

udgangspunkt ikke tilladelse, hvis der 

er tale om almindelig reparation og 

vedligeholdelsesarbejde. Er der tale om 

en mere omfattende istandsættelse, 

skal der indhentes en landzonetilladelse, 

hvilket i reglen gives uden problemer. Hvis 

bygningen derimod har været forladt i 

længere tid og er så forfalden, at den ikke 

længere repræsenterer nogen værdi af 

betydning, vil myndighederne behandle en 

ansøgning om istandsættelse, som om det 

var en ansøgning om nybyggeri. 

Projekter der kræver 
landzonetilladelse eller 
lokalplan
Mere væsentlige ombygninger og 

udvidelser, udstykning, nybyggeri 

eller andre anvendelser kræver 

landzonetilladelse. Det samme gør 

etablering af ferielejligheder, detailsalg, 

hotel og restaurationsvirksomhed samt 

projekter, hvor der etableres flere boliger 

under samme tag. 

Regler om etablering af søer.
Vandhuller er med til at skabe variation i 

landskabet og skabe levesteder for padder, 

fugle, pattedyr, insekter, vandplanter 

m.fl. Ud over at glæde naturen, så bliver 

et vandhul på ejendommen ofte til stor 

glæde for ejeren. Ønsker man at etablere 

eller oprense en sø eller et vandhul, skal 

man være opmærksom på, at det kræver 

kommunens tilladelse. Oftest skal der 

både gives en tilladelse efter planloven og 

efter naturbeskyttelsesloven. 

Regler om jagt
Hvis man køber ejendommen for at gå 

på jagt, skal man være opmærksom på, 

at der findes særlige regler om afstand, 

jagttider, udsætning af ænder mm. 

Blandt andet må der ikke drives jagt 

på eller fra et sammenhængende areal, 

der er mindre end 1 ha. Et areal anses 

for sammenhængende, uanset at det 

gennemskæres af vej eller jernbane, når 

disse lovligt kan krydses til fods. Dette har 

særlig betydning, hvis man har mulighed 

Natur
for at påvirke størrelsen af den ejendom, 

man køber.

Der kan læses mere om reglerne på 

Danmarks jægerforbunds hjemmeside: 

www.jaegerforbundet.dk samt Skov og 

Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk
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Når man erhverver en ejendom på landet, 

skal man være opmærksom på, at der er 

særlige regler, der regulerer offentlige 

adgangsforhold på private arealer.

I ” Bekendtgørelse om offentlighedens 

adgang til at færdes og 

opholde sig i naturen” står der:

”Det er tilladt at gå og cykle på veje 

og stier i det åbne land. Ejeren har 

dog lov til at forbyde færdsel, hvis den 

er til væsentlig gene for privatlivets 

fred, for produktionen eller for dyre- og 

plantelivet.”

På private udyrkede arealer, der ikke er 

Som indehaver af en landbrugsejendom 

har man mulighed for at opnå ret til 

landbrugsstøtte efter den såkaldte 

enkeltbetalingsordning. 

For at kunne få støtte skal man have 

rådighed over støtteberettigede 

arealer og betalingsrettigheder for at 

få udbetalt støtte (enkeltbetaling). 

Betalingsrettighederne blev tildelt i 

2005 og handles oftest sammen med 

ejendommen. Det er en betingelse for at 

modtage enkeltbetaling, at du overholder 

en række regler om miljø, folke-, dyre- og 

plantesundhed og dyrevelfærd samt holder 

indhegnede, må alle færdes til fods fra kl. 

6 til solnedgang, men der må kun tages 

ophold i en afstand af mindst 150 m fra 

bygninger.

Der er også adgang til indhegnede 

udyrkede arealer, hvis der ikke er 

græssende husdyr, men kun hvis man kan 

komme derind gennem låger og lignende 

og hvis der ikke er skiltet mod adgang. 

Der kan læses mere om regler for færdsel 

i naturen på Skov og Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

Regler om stier og veje
Veje og stier, der er gennemgående eller 

fører til natur eller fortidsminder, må 

dine landbrugsarealer i god landbrugs-

og miljømæssig stand.

Det er et krav til støtteudbetalingen, 

at arealerne er støtteberettigede 

hele kalenderåret. Alle arealer, der 

har landbrug som hovedformål er 

støtteberettiget. Modsat er arealer 

med fredsskov og juletræsproduktion 

eksempelvis ikke støtteberettigede. 

Arealer, der fremtræder som rene 

naturarealer, eksempelvis er dækket 

mere end 50 træer og buske pr. hektar., 

er ikke støtteberettigede. Læs mere på 

FødevareErhvervs hjemmeside 

www.ferv.fvm.dk.  

ikke nedlægges, uden på forhånd at give 

meddelelse til kommunalbestyrelsen. Man 

kan begynde at nedlægge vejen, såfremt 

kommunen ikke inden 4 uger skriftligt 

har truffet afgørelse om at ville foretage 

en nærmere vurdering af dens rekreative 

betydning. Kommunalbestyrelsen kan 

stille som vilkår, at der etableres en 

alternativ adgangsvej.

Er der adgang til andre ejendomme ad 

vejen, gælder reglerne i lov om private 

fællesveje, hvorefter det kræver tilladelse 

fra vejmyndigheden for at omlægge eller 

nedlægge vejen.

Landbrugsstøtte
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