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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, FEBRUAR 2018 

Bankernes tab på udlån 
til landbrug falder  

I 2017 havde de danske banker tab for 392 mio. kr. 

på deres udlån til dansk landbrug mv. Det svarer til 

ca. 0,6 pct. eller 6.000 kr. pr. lånt million til bran-

chen.  

Tabene er væsentlig mindre end i de foregående år, 

hvor niveauet i 2016 nåede op på 2,3 mia. kr. De la-

vere tab afspejler, at 2017 var et godt år for dansk 

landbrug, bl.a. kendetegnet ved høje mælke- og svi-

nepriser.  

I de første to måneder af 2018 har bankerne haft tab 

for 194 mio. kr. Som følge af overgangen til de nye 

IFRS 9-regnskabsregler er tabene fra årsskiftet base-

ret på forventede tab og ikke som tidligere på reali-

serede tab. Ved udgangen af 2017 forventede ban-

kerne således generelt, at tabene ville stige i 1. kvar-

tal 2018, jf. Nationalbankens udlånsundersøgelse1.  

Knap halvdelen af dansk landbrugs samlede banklån 

på omkring 65 mia. kr. er bevilget af de store ban-

ker. Den resterende halvdel optræder på balancerne 

hos de små og mellemstore banker, hvor lånene i 

gennemsnit udgør 8. pct. af deres samlede udlån. 

Hos et større antal af de små og mellemstore banker 

udgør udlån til landbrug dog en noget større andel 

end de 8 pct., og de er dermed særligt eksponerede 

over for branchens resultater. Den tilsvarende andel 

for de store banker er i gennemsnit 4 pct. 

Ud over banklån har dansk landbrug realkreditgæld 

for 246 mia. kr. og når dermed op på en samlet 

bank- og realkreditgæld på 311 mia. kr.  
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Anm.: Tab er endeligt konstaterede tab på udlånsmassen. Udlån 

er primo perioden. Branchebetegnelsen "landbrug mv." 

dækker også skovbrug og fiskeri. 
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