
 

Hvis du er ung landbruger eller gartner under 41 år, 
kan du søge om tilskud til etablering  

 

Tilskuddet skal styrke din mulighed for at etablere og efter-
følgende fastholde din virksomhed, blandt andet ved at for-
høje din egenkapital og dermed styrke din økonomi.  

 

 

 

Etableringsstøtte til  
unge landbrugere 2023 



Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få tilsagn? 

 

• Under 41 år på ansøgningstidspunktet. 

• Etablering (tinglysningstidspunktet) må tidligst være 4 år 
før ansøgningstidspunktet. Er man nyetableret og sagen 
dermed ikke er tinglyst, skal man have en underskrevet 
købsaftale.  

• Uddannelseskrav (faglært landmand, produktionsleder, 
Agrarøkonom eller lignende 

• Driftslederkrav, hvilket betyder ejerandel på minimum 25 
pct. Samtidig skal stemmeandel registreres i CVR-
register og være på minimum 50 pct. 

• Der skal være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 
1.665 timer (=100.000 euro) for at søge om tilskud som 
heltidsbedrift ELLER mindst 830 timer som deltidsbe-
drift (=50.000 euro). 

• Du kan godt komme i betragtning til tilskud, såfremt du 
IKKE ejer jord. Det kan fx være som sharemilker eller for-
pagter af jord. Her er kravet dog at du skal eje maskiner 
og besætning, som skal være tinglyst med virksomheds-
pant under Tinglysningsrettens personbog, som doku-
mentation for, at du er den reelle ejer på udbetalingstids-
punktet. 



Vi står klar til at hjælpe dig 

Vi har to dygtige rådgivere Stefan og Peder, der står klar til 
at vejlede dig om de nye regler for etableringsstøtte til unge 
landmænd. 

               Stefan Dyrvig                 Peder Østergaard 

               Driftsøkonom                  Driftsøkonom 

               tlf. 96814243                  tlf. 96814242   



 

OBS! Der er 3 års opretholdelsesperiode fra udbeta-
lingstidspunktet 

Det vil være timekravet, samme CVR-nummer, ejerandel og 
stemmeandel, man skal være opmærksomme på.  
 

 

Hvordan søger jeg? 

Du skal søge via et digitalt ansøgningsskema i Landbrugssty-
relsens portal Tast selv. 

 

 

Det er muligt at søge om etableringsstøtte fra 1. februar 
til 24. april 2023. 

Næste ansøgningsrunde åbner igen 1. februar 2024.   

 

 


