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Stort set uændret tab på 
bankernes landbrugslån 

2018 bød på en varm og tør sommer, og samtidig er 

prisen på flere landbrugsvarer faldet. Det har givet 

vanskelige vilkår for mange landbrug.
1
 Alligevel har 

bankernes tab på landbrugslån på 1,5 mia. kr. været 

begrænset sammenlignet med tidligere år. Tabet i 

2018 er 3 pct. lavere end tabet i 2017 og markant 

lavere end i 2016, hvor tabene var rekordstore. 

Årsagen til de meget store tab i 2016 er især, at flere 

banker ryddede op i deres udlån til landbruget – og 

dermed blev flere bedrifter solgt eller lukket, og ban-

kerne realiserede store tab. Således toppede antallet 

af konkurser i 2016 ifølge Danmarks Statistik. 

En stor del af bankernes landbrugskunder har stadig 

svært ved at leve op til deres forpligtelser.2 Alligevel 

forventer bankerne ifølge Nationalbankens udlånsun-

dersøgelse ikke stigende tab på lån til små og mel-

lemstore erhvervsvirksomheder (hvor landbruget ud-

gør en betydelig andel) i det kommende kvartal.  

Store og mellemstore banker har forholdsmæssigt 

tabt nogenlunde lige meget på landbrugslån. Store 

banker har tabt 2,7 pct. af deres samlede landbrugs-

lån, mens mellemstore banker har tabt 2,6 pct.  

Størrelsen af forskellige bankers eksponering over 

for landbrug er meget forskellig. For de store banker 

udgjorde lån til landbruget i december 2018 i gen-

nemsnit ca. 12 pct. af det samlede udlån til erhverv. 

For de mellemstore banker var eksponeringen noget 

større, da landbrugslån udgjorde ca. 18 pct. af er-

hvervsudlånet. I december 2018 var bankernes sam-

lede landbrugslån på 55 mia. kr. Heraf stod de mel-

lemstore banker for omkring 40 pct. 

Til sammenligning var realkreditudlånet til dansk 

landbrug på 244 mia. kr. Landbrug har forholdsvis 

stor realkreditgæld sammenlignet med de fleste an-

dre brancher. Den store realkreditgæld skyldes  bl.a., 

at landbrug har meget jord, som på den ene side er 

dyr at købe, men på den anden side gør det muligt at 

optage realkreditgæld, da jorden kan stilles som sik-

kerhed. Landbruget afdrog i 2018 på realkreditlån for 

5,7 mia. kr., hvilket var det højeste nogensinde. 
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 Bankers tab til landbruget var stort set 

uændret i 2018 
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Anm.: Tab er endeligt konstaterede tab på udlånsmassen for 

store og mellemstore banker. Udlån er primo perioden. 

"Landbrug" dækker over "Landbrug, skovbrug og fiskeri". 

Udlån og tab præsenteret her er for store og mellemstore, 

men ikke små banker.  
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