
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhver-
velse af enekontrol med fem forhandlere af CLAAS land-
brugsmaskiner 

1. Sagsfremstilling 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter også ”styrelsen”) modtog den 2. 
februar en anmeldelse af Danish Agro Machinery Holding A/S’ (herefter 
”DAMH”) erhvervelse af enekontrol med: i) Traktor- & Høstspecialisten A/S, 
ii) Vindmask 2017 Holding A/S, iii) Ringe Maskinforretning A/S, iv) Røstofte 
Maskiner A/S og v) A.P. Jørgensen (herefter samlet ”targetselskaberne”).  
 
Transaktionerne er anmeldelsespligtige i henhold til konkurrencelovens § 12 b, 
stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, 
hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation 
for betaling af gebyret for anmeldelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er-
klærede anmeldelsen fuldstændig at regne fra den 2. februar 2018.  

1.1 Parterne og deres aktiviteter 

 
DAMH er via datterselskabet Danish Agro Machinery A/S (herefter ”DAM”) 
aktiv inden for import og distribution af CLAAS landbrugsmaskiner samt tilbe-
hør og reservedele til CLAAS landbrugsmaskiner i Danmark.  
 
DAMH blev etableret i marts 2016 i forbindelse med, at Danish Agro a.m.b.a. 
(herefter ”Danish Agro”) indgik eksklusive distributionsaftaler med CLAAS 
Global Sales GmbH om import og distribution af CLAAS landbrugsmaskiner 
samt tilbehør og reservedele til CLAAS landbrugsmaskiner på engrosniveau til 
autoriserede detailforhandlere af CLAAS landbrugsmaskiner i Danmark. Med 
aftalen opnåede DAMH eneretten til at importere og distribuere fabriksnye 
CLAAS landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele til CLAAS landbrugs-
maskiner til detailforhandlere i Danmark. 
 
DAMH indgår som et 100 pct. ejet datterselskab i Danish Agro-koncernen, med 
Danish Agro som ultimativt moderselskab.  
 
DAMH har inden fusionen minoritetsbesiddelser på 45 pct. af aktierne i Almas 
Agro A/S og Traktor- & Høstspecialisten A/S. Begge virksomheder har aktivite-
ter inden for detailsalg af landbrugsmaskiner, redskaber til landbrugsmaskiner, 
tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner samt service af landbrugsmaski-
ner.  

 
Targetselskabernes hovedaktivitet er detailsalg af fabriksnye landbrugsmaskiner 
til danske landmænd og maskinstationer som autoriserede forhandlere af 
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CLAAS. Herudover sælger targetselskaberne i) redskaber til landbrugsmaskiner, 
ii) brugte landbrugsmaskiner, iii) tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 
samt iv) service af landbrugsmaskiner. 
 
Targetselskaberne driver deres forretninger fra henholdsvis Jylland, Fyn og 
Sjælland, jf. nedenfor:  
 

• Traktor- & Høstspecialisten A/S (”herefter TH”) har forretningslokaler i 
Hinnerup i Østjylland. Inden fusionen ejes TH alene af Allan Mahler 
Holding ApS.  

• Vindmask 2017 Holding A/S1 (”herefter VH”) har gennem datterselska-
bet Vinderup Maskinforretning A/S forretningslokaler i Vinderup og i 
Nykøbing Mors i Vestjylland. Inden fusionen ejes VH alene af Vind-
mask Holding ApS.  

• Ringe Maskinforretning A/S (”herefter RMF”) har forretningslokaler i 
Ringe på Fyn. Inden fusionen ejes RMF af Jens Jacob Andersen Hol-
ding ApS (60 pct.) og Hans Sommerlund Andersen (40 pct.). Jens Jacob 
Andersen Holding ApS kontrollerer inden fusionen RMF.  

• Røstofte Maskiner A/S (”herefter RM”) har forretningslokaler i Mern 
og i Sakskøbing på Sjælland. Inden fusionen ejes RM alene af Røstofte 
Holding ApS.  

• A.P. Jørgensen (”herefter AP”) har forretningslokaler i Ribe i Sydjyl-
land. Inden fusionen ejes AP alene af Ellen Kirstine Jørgensen. 

 
Ved siden af hovedaktiviteten (detailsalg af fabriksnye landbrugsmaskiner) har 
VH, RMF, RM og AP desuden et mindre salg af skov-, have- og parkprodukter. 
RMF og AP har derudover et mindre salg af entreprenørmaskiner på detailni-
veau. 

1.2 Transaktionen 
Fusionen gennemføres som en overdragelse af mellem 55 pct. og 100 pct. af ak-
tiekapitalen i hvert af targetselskaberne, hvorved DAMH opnår enekontrol med 
alle targetselskaber. Overdragelserne udgør hver især eller tilsammen en fusion 
omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 
 
Overdragelsesaftalerne mellem DAMH og de respektive sælgere af targetsel-
skaberne er beskrevet herunder: 
 
Traktor- & Høstspecialisten A/S 
DAMH’s erhvervelse af enekontrollen med TH gennemføres som en aktieover-
dragelse, hvor DAMH erhverver 55 pct. af aktiekapitalen i TH fra Allan Mahler 
Holding ApS. Herved opnår DAMH ejerskab med 100 pct. af aktiekapitalen i 
TH.  
 
Vindmask 2017 Holding A/S 

                                                      
1 Vindmask 2017 Holding A/S er desuden gennem selskabet Vinderup Maskiner A/S aktiv inden 
for salg af såkaldte VM Loaders, som er mindre læssere udviklet til landbruget, og driver selska-
bet Ejendomsselskabet Vindmask ApS, hvis hovedaktivitet består i drift af udlejningsejendomme. 
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DAMH’s erhvervelse af enekontrollen med VH gennemføres som en aktieover-
dragelse, hvor DAMH erhverver 75 pct. af aktiekapitalen i VH fra Vindmask 
Holding ApS. Herved opnår DAMH enekontrol med VH og selskabets tre dat-
terselskaber. 
 
Ringe Maskinforretning A/S 
DAMH’s erhvervelse af enekontrollen med RMF gennemføres som en aktie-
overdragelse, hvor DAMH erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i RMF fra Jens 
Jacob Andersen Holding ApS og Hans Sommerlund Andersen.  
 
Røstofte Maskiner A/S  
DAMH’s erhvervelse af enekontrollen med RM gennemføres som en aktieover-
dragelse, hvor DAMH erhverver 75 pct. af aktiekapitalen i RM fra Røstofte 
Holding ApS. Forud for transaktionen ejer Røstofte Holding ApS 100 pct. af ak-
tierne i Ejendomsselskabet Nykøbingvej 295, Sakskøbing ApS. Af aktieover-
dragelsesaftalen fremgår det, at Røstofte Holding ApS senest ved implemente-
ring af transaktionen skal overdrage samtlige anparter i ejendomsselskabet til 
RM. 
 
A.P. Jørgensen 
DAMH’s erhvervelse af enekontrollen med AP gennemføres som en aktieover-
dragelse, hvor DAMH erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i AP fra Ellen Kirsti-
ne Jørgensen. AP drives i dag som en enkeltmandsvirksomhed ved Ellen Kirsti-
ne Jørgensen. Senest ved implementeringen af transaktionen omdannes AP til et 
aktieselskab, hvor DAMH erhverver 100 pct. af aktierne i selskabet. 
 
Erhvervelsen af aktierne i targetselskaberne sker mod betaling af en forventet 
samlet sum på ca. […] kr. 

 

Efter fusionen indgår targetselskaberne som datterselskaber i DAMH og bliver 

dermed en del af Danish Agro-koncernen. 

1.3 Jurisdiktion og anmeldelsespligt 
De deltagende virksomheder er DAMH, TH, VH, RMF, RM og AP (herefter 
samlet ”parterne”). 
 
På baggrund af det af parterne oplyste om den indbyrdes afhængighed mellem 
de fem transaktioner, har KFST vurderet, at disse transaktioner skal betragtes 
som én samlet fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 
 
Parterne oplyser, at DAMH’s omsætning2 i 2016 kan opgøres til […] kr. i Dan-
mark, […] kr. i EU og […] kr. på verdensplan. Targetselskabernes omsætning i 
2016 opgjort ved vurderingen af, om omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 
§ 12, stk. 1, nr. 1 og 2 er overskredet, er gengivet i Tabel 1. 

 

                                                      
2 Inkl. resten af Danish Agro-koncernens omsætning der, ifølge det af parterne oplyste, skal regnes 
med ved opgørelsen af DAMH’s omsætning i forbindelse med vurderingen af, om omsætnings-
tærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1 og 2 er overskredet. 
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Tabel 1 Targetselskabernes omsætning (i kr.) i 2016 

 Danmark EU Verden 

TH […] […] […] 

VH […] […] […] 

RMF […] […] […] 

RM […] […] […] 

AP […] […] […] 

Samlet […] […] […] 
 

 
Kilde: Fusionsanmeldelsen 

 
 

De deltagende virksomheders omsætning i Danmark udgjorde dermed tilsam-

men […] kr. i 2016. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning oversti-

ger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om 

en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 

2. Analysegrundlag 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med vurderingen af fusio-
nen bl.a. taget udgangspunkt i fusionsanmeldelsen samt følgende dokumenter, 
markedsundersøgelser og interview: 

• Interne dokumenter i Danish Agro, herunder strategipapirer og referater af 
bestyrelsesmøder 

• Spørgeskemaundersøgelser, herunder: 

o En mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de 10 eksterne detail-
forhandlere af CLAAS landbrugsmaskiner, som ikke indgår i fusi-
onen. Spørgeskemaet blev sendt til alle 10 forhandlere, hvoraf 9 af 
de adspurgte besvarede hele spørgeskemaet 

o Spørgeskemaundersøgelse blandt targetselskabernes kunder og 
kunder som har købt nye høstmaskiner og finsnittere hos de 10 eks-
terne forhandlere. Spørgeskemaet blev sendt til 71 respondenter, 
hvoraf 50 af de adspurgte besvarede hele spørgeskemaet 

• Et telefoninterview med en importør og distributør af landbrugsmaskiner af 
et konkurrerende mærke. 

3. Markedsbeskrivelse 

Ifølge parterne importeres nye landbrugsmaskiner på engrosniveau fra produ-
centerne (fx CLAAS) til distributører (fx DAM) med eneret til import og distri-
bution på landeniveau. I nogle tilfælde indgår distributøren af et specifikt mærke 
af landbrugsmaskiner i samme koncern som producenten af dette specifikke 
mærke. 
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Distributørerne sælger fabriksnye landbrugsmaskiner til detailforhandlere af 
landbrugsmaskiner. Detailforhandlerne sælger efterfølgende de fabriksnye land-
brugsmaskiner til landmænd og maskinstationer, som betragtes som slutbrugere 
i værdikæden.  
 
Parterne oplyser, at detailforhandlerne typisk også sælger brugte landbrugsma-
skiner. Det skyldes, at detailforhandlerne oftest er nødsaget til at tage brugte 
landbrugsmaskiner i bytte, når de sælger fabriksnye landbrugsmaskiner.  
 
Parterne oplyser desuden, at detailforhandlerne kan være tildelt eksklusive geo-
grafiske salgsområder i Danmark af distributørerne. Som altovervejende ud-
gangspunkt sælger detailforhandlerne derfor kun fabriksnye landbrugsmaskiner 
i deres eksklusive geografiske område.  
 
Eksklusiviteten i forhold til salgsområde gælder alene i relation til salg af fa-
briksnye landbrugsmaskiner. Detailforhandlerne kan derfor tage alle brugte 
landbrugsmaskiner, uanset mærke og type, i bytte ved salg af en fabriksny land-
brugsmaskine. Parterne oplyser, at denne forretningsmodel praktiseres af de fle-
ste distributører og detailforhandlere i Danmark. 
 
I de tilfælde hvor en distributør har indgået en aftale med en forhandler om eks-
klusiv forhandling af nye landbrugsmaskiner i et geografisk område, er det ikke 
tilladt for forhandleren at lave aktiv markedsføring i andre intrabrand-
forhandleres eksklusive geografiske områder. Der er dog intet til hinder for, at 
forhandleren kan markedsføre sine fabriksnye landbrugsmaskiner uden for sit 
geografiske område via digital markedsføring. Der er ligeledes heller intet til 
hinder for, at en slutbruger kan købe en fabriksny landbrugsmaskine hos den 
forhandler, hvor denne måtte ønske at handle, uanset forhandlerens geografiske 
område. 
 
Parterne oplyser, at hovedparten af de største producenter – fx New Holland og 
John Deere – ligesom CLAAS har et udvalg af landbrugsmaskiner, som dækker 
over de fleste maskintyper.  Parterne oplyser endvidere, at hver af de største 
producenter af landbrugsmaskiner typisk har et nationalt dækkende forhandler-
netværk. Dette fremgår også af Figur 1. 
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Figur 1 Kort over detailforhandlere af landbrugsmaskiner 

 

Kilde: Fusionsanmeldelsen 

  
Parterne oplyser, at der i 2016 blev solgt landbrugsmaskiner for ca. 2 mia. kr. og 
ca. 4,4 mia. kr. i henholdsvis engros- og detailleddet i Danmark. Omsætningen 
fra henholdsvis engros- og detailsalg af landbrugsmaskiner i Danmark i 2016 
fordelt på maskintyper er gengivet i tabel 2 herunder: 
 

Tabel 2 Omsætning (i mio. kr.) af landbrugsmaskiner i Danmark i 2016  

 Engrossalg Detailsalg 

Traktorer  1.116,9  2.229,3  

Høstmaskiner  374,0  1.128,9  

Teleskoplæssere  220,1  395,3  

Balers 52,4  129,1  

Finsnittere 63,5  199,4  

Græsmaskiner  249,5  310,6  

Samlet 2.076,4  4.392,6  
 

 
Kilde: Fusionsanmeldelsens bilag 12 og bilag 13. 
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4. Vurdering 

4.1 Afgrænsning af de relevante markeder 
For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, er 
det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen berø-
rer. 

Et relevant marked består af det relevante produktmarked og det relevante geo-
grafiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked 
og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter der er i 
stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at 
handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres.3 
 
Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er en analyse af efterspørgsels- og 

udbudssubstitution.
4
  

 
DAMH er via DAM aktiv inden for engrossalg af henholdsvis landbrugsmaski-
ner samt tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner. Targetselskaberne er ak-
tive inden for detailsalg af henholdsvis landbrugsmaskiner, tilbehør og reserve-
dele til landbrugsmaskiner, redskaber samt eftersalgsservice. Fusionen indebæ-
rer således både horisontale og vertikale forbindelser. 
 
De horisontale forbindelser kommer til udtryk ved, at DAMH erhverver enekon-
trollen over targetselskaberne, der alle er aktive inden for detailsalg af land-
brugsmaskiner, tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner, redskaber til 
landbrugsmaskiner og eftersalgsservice. Derved sker der et kontrolskifte i alle 
fem targetselskaber, som efter fusionen kontrolleres af en enkelt virksomhed – 
DAMH.  
 
Hvorvidt der er tale om et horisontalt berørt marked, afhænger af, om to eller 
flere af fusionsparterne er aktive på det samme relevante produktmarked, og fu-
sionen vil medføre, at de tilsammen får en markedsandel på mindst 15 pct.5 
 
Det overordnede marked for detailsalg af landbrugsmaskiner er ifølge parterne 
ikke et horisontalt berørt marked, da parternes samlede markedsandel på dette 
marked ikke overstiger 15 pct.  
 
Hvis markedet for detailsalg af landbrugsmaskiner segmenteres efter maskinty-
pe (som beskrevet i afsnit 4.1.1.1) medfører det, at parternes samlede markeds-
andel overstiger 15 pct. på mulige markeder for detailsalg af henholdsvis finsnit-

                                                      
3 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked 
(97/C 372/03) (herefter ”markedsafgrænsningsmeddelelsen”), punkt 2. 
4 Jf. konkurrencelovens § 5 a, stk. 1, og markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 13, første punk-
tum. 
5 Jf. bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, bilag 1 punkt 7. 



 

  8 

 

tere og høstmaskiner i Danmark. Markederne for detailsalg af henholdsvis fin-
snittere og høstmaskiner er dermed berørte markeder. 
 
På segmenterede markeder for henholdsvis traktorer, teleskoplæssere, pressere 
(balers) og græsmaskiner anfører parterne, at de ikke har en samlet markedsan-
del, som overstiger 15 pct. På overordnede markeder for detailsalg af henholds-
vist redskaber til landbrugsmaskiner og eftersalgsservice af landbrugsmaskiner 
anfører parterne, at de ikke har en samlet markedsandel, som overstiger 15 pct. 
Styrelsen har derfor ikke undersøgt effekten af fusionen på disse markeder yder-
ligere.  
 
På et overordnet marked for detailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugs-
maskiner oplyser parterne, at fusionen ikke giver anledning til et berørt marked, 
da parternes samlede markedsandel ikke overstiger 15 pct. 
 
Hvis markedet for detailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 
segmenteres efter mærke (som beskrevet i afsnit 4.1.1.2 ), medfører det, at par-
ternes samlede markedsandel overstiger 15 pct. på et muligt marked for detail-
salg af tilbehør og reservedele til CLAAS landbrugsmaskiner.  
 
De vertikale forbindelser kommer til udtryk ved, at DAMH, via DAM, er aktiv 
inden for engrossalg af landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele, og efter 
fusionen via targetselskaberne er aktiv inden for detailsalg af landbrugsmaskiner 
samt tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner. 
 
Hvorvidt der er tale om et vertikalt berørt marked, afhænger af, om en eller flere 
af fusionsparterne er aktive på et produktmarked i tidligere eller senere omsæt-
ningsled i forhold til det produktmarked, som en eller flere andre af fusionspar-
terne er aktive på, og her hver især eller tilsammen har en markedsandel på 
mindst 25 pct. 6 
 
På de overordnede markeder for henholdsvis engros- og detailsalg af land-
brugsmaskiner oplyser parterne, at fusionen ikke giver anledning til berørte 
markeder, da parternes fælles markedsandele på markederne for henholdsvis en-
gros- og detailsalg af landbrugsmaskiner ikke overstiger 25 pct.  
 
Hvis markedet for engrossalg af landbrugsmaskiner segmenteres efter maskin-
type, medfører det, at DAM’s markedsandel overstiger 25 pct. på markederne 
for engrossalg af henholdsvis fabriksnye finsnittere og fabriksnye høstmaskiner.  
 
Hvis markedet for detailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 
segmenteres efter mærke, betyder det, at targetselskabernes samlede markeds-
andel på et marked for detailsalg af CLAAS tilbehør og reservedele overstiger 
25 pct.  
 
Afgrænsningen af de relevante produktmarkeder vil på baggrund af ovenstående 
tage udgangspunkt i følgende overordnede markeder: 

                                                      
6 Jf. bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner, jf. punkt 7. 
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• Markederne for henholdsvis engros- og detailsalg af landbrugsmaskiner 

• Markederne for henholdsvis engros- og detailsalg af tilbehør og reser-
vedele til landbrugsmaskiner 

 
De relevante produktmarkeder og geografiske markeder vil blive undersøgt i de 
følgende afsnit. 

4.1.1 De relevante produktmarkeder  

4.1.1.1 Produktmarked: salg af landbrugsmaskiner  

Inden for salg af landbrugsmaskiner kan der sondres mellem henholdsvis en-
grossalg og detailsalg. På engrosniveau sælger distributørerne (fx DAM) land-
brugsmaskiner til detailforhandlerne (fx autoriserede CLAAS forhandlere). På 
detailniveau sælger detailforhandlerne landbrugsmaskiner til landmænd og ma-
skinstationer, som betragtes som slutbrugerne. 
 
Europa-Kommissionen (herefter ”Kommissionen”) har tidligere afgrænset rele-
vante produktmarkeder for landbrugsmaskiner. I beslutningen Fiat Geo-
tech/Ford New Holland7 (en fusion mellem to producenter af landbrugsmaski-
ner) segmenterede Kommissionen markedet for landbrugsmaskiner i tre delmar-
keder bestående af i) traktorer, ii) mejetærskere samt iii) hø- og fodermaskiner. I 
afgørelsen New Holland/Case8  (en fusion mellem to aktører, der var både pro-
ducenter og distributører af landbrugsmaskiner) segmenterede Kommissionen 
markedet for landbrugsmaskiner i fem delmarkeder bestående af i) specielle 
traktorer, ii) almindelige traktorer, iii) mejetærskere, iv) foderhøstmaskiner, og 
v) store firkantede balers (pressere).  
 
Parterne anfører, at der i denne sag kan afgrænses et overordnet produktmarked 
for landbrugsmaskiner, og at den endelige afgrænsning kan holdes åben, da der 
ikke vil være betydelige forskelle i konkurrenceforholdene på segmenterede 
delmarkeder. En segmentering vil efter parternes vurdering derfor ikke ændre 
den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. 
 
Parterne anfører, at en eventuel segmentering af markedet for landbrugsmaski-
ner bør foretages på baggrund af de maskintyper, som fusionsparterne er aktive 
inden for salg af. En segmentering af markedet på baggrund af maskintype giver 
ifølge parterne anledning til følgende produktmarkeder: 
 

• Traktorer 

• Høstmaskiner 

• Teleskoplæssere 

• Pressere (balers) 

• Finsnittere 

• Græsmaskiner 

                                                      
7 Kommissionens beslutning af 8. februar 1991 i sag nr. IV/M.009 (Fiat Geotech / Ford New Hol-
land). 
8 Kommissionens beslutning af 28. februar 1999 i sag nr. COMP/M.1571 (New Holland / Case). 
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Detailsalg af landbrugsmaskiner 
Efterspørgselssubstitution mellem maskintyper 
Parterne oplyser, at de forskellige maskintyper, uanset mærke, produceres og 
anvendes til specifikke formål. Traktorer anvendes således til et formål, mens 
høstmaskiner anvendes til et andet formål. Parterne oplyser endvidere, at der er 
fuld substitution mellem de enkelte producenters maskiner inden for hver ma-
skintype (fx traktorer) i detailledet.  
 
På baggrund af det oplyste er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der er 
meget begrænset efterspørgselssubstitution mellem forskellige maskintyper, idet 
maskintypernes karakter, funktion og anvendelsesområde betyder, at de ikke er 
indbyrdes substituerbare. Eksempelvis er det ikke sandsynligt, at én type land-
brugsmaskine (fx høstmaskiner) kan substitueres med en anden type landbrugs-
maskine (fx traktorer). Som følge af den begrænsede efterspørgselssubstitution 
mellem de forskellige maskintyper, har styrelsen overvejet at segmentere de-
tailmarkedet efter maskintype i tråd med Kommissionens praksis og parternes 
segmentering. 
 
Udbudssubstitution mellem maskintyper 
Parterne oplyser, at distributionsaftalerne mellem den enkelte detailforhandler 
og distributøren typisk indeholder betingelser om, at den enkelte detailforhand-
ler skal føre et fuldt produktsortiment af fabriksnye maskiner. Parterne anfører 
på den baggrund, at markedet for landbrugsmaskiner skal betragtes som et sam-
let marked.  
 
Efterspørgselssubstitution mellem fabriksnye og brugte landbrugsmaskiner 
Parterne anfører, at detailmarkedet ikke skal segmenteres i forhold til salg af 
brugte, henholdsvis nye maskiner, da disse, efter parternes vurdering, er indbyr-
des substituerbare inden for hver enkelt produktkategori.  
 
I styrelsens undersøgelse blandt slutbrugerne angav 0 pct. og 5 pct. af respon-
denterne, at de ville købe en brugt finsnitter henholdsvis høstmaskine, hvis pri-
sen på en fabriksny finsnitter henholdsvis høstmaskine steg med 5-10 pct. hos 
respondentens foretrukne forhandler af CLAAS landbrugsmaskiner samtidig 
med, at priserne på fabriksnye finsnittere henholdsvis høstmaskiner forblev 
uændrede hos de øvrige detailforhandlere.  
 
Resultaterne af styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne kan dermed 
indikere, at efterspørgselssubstitutionen mellem fabriksnye og brugte finsnittere 
henholdsvis fabriksnye og brugte høstmaskiner kan være begrænset. Styrelsen 
har derfor overvejet en segmentering af produktmarkedet i henholdsvis fabriks-
nye og brugte landbrugsmaskiner.  
 
Opsummering 
På baggrund af analyser af efterspørgsels- og udbudssubstitution er det styrel-
sens umiddelbare vurdering, at produktmarkedet kan afgrænses til et overordnet 
marked for detailsalg af landbrugsmaskiner, som muligvis kan segmenteres på 
baggrund af maskintype, og muligvis kan segmenteres på baggrund af en opde-
ling i henholdsvis fabriksnye og brugte landbrugsmaskiner. Da fusionen, uanset 
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den endelige afgrænsning af produktmarkedet for landbrugsmaskiner, ikke giver 
anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidlertid la-
det den endelige afgrænsning stå åben. 
 
Engrossalg af landbrugsmaskiner 
Efterspørgselssubstitution 
Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at efterspørgselssubstitutionen mellem 
de forskellige maskintyper på engrosniveau er drevet af efterspørgselssubstituti-
onen mellem de forskellige maskintyper på detailniveau. Det skyldes, at detail-
forhandlernes efterspørgsel efter de specifikke maskintyper i sidste ende afhæn-
ger af slutbrugernes efterspørgsel efter de specifikke maskintyper.  
 
Som nævnt ovenfor oplyser parterne, at de forskellige maskintyper, uanset mær-
ke, produceres og anvendes til specifikke formål. På detailniveau er det derfor 
styrelsens umiddelbare vurdering, at efterspørgselssubstitutionen mellem de for-
skellige maskintyper er meget begrænset, idet maskintypernes karakter, funktion 
og anvendelsesområde betyder, at de ikke er indbyrdes substituerbare. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at efter-
spørgselssubstitutionen mellem de forskellige maskintyper på engrosniveau er 
meget begrænset. 
 
Udbudssubstitution 
Parterne oplyser, at hovedparten af producenterne af landbrugsmaskiner har et 
fuldt produktsortiment af landbrugsmaskiner, og dermed er repræsenteret i hver 
maskintypekategori. Det er derfor generelt muligt for en distributør af et speci-
fikt mærke af landbrugsmaskiner (fx CLAAS eller New Holland) at importere 
producentens forskellige maskintyper.  
 
Opsummering 
På baggrund af en analyse af efterspørgsels- og udbudssubstitution er det styrel-
sens umiddelbare vurdering, at produktmarkedet ikke skal afgrænses bredere 
end et overordnet marked for engrossalg af landbrugsmaskiner, men at markedet 
muligvis kan segmenteres efter maskintype. Da fusionen, uanset den endelige 
afgrænsning af produktmarkedet for engrossalg af landbrugsmaskiner ikke giver 
anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidlertid la-
det den endelige afgrænsning stå åben. 

4.1.1.2 Produktmarked: Salg af tilbehør og reservedele til landbrugs-

maskiner 

Inden for salg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner kan der sondres 
mellem henholdsvis engrossalg og detailsalg. På engrosniveau sælger distributø-
rerne (fx DAM) tilbehør og reservedele til detailforhandlerne (fx autoriserede 
CLAAS forhandlere). På detailniveau sælger detailforhandlerne tilbehør og re-
servedele til fx slutbrugere, smede eller detailforhandlere, som er autoriseret af 
et andet mærke end CLAAS. Alle fem targetselskaber forhandler tilbehør og re-
servedele til landbrugsmaskiner herunder tilbehør og reservedele til CLAAS 
landbrugsmaskiner. 
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I Kommissionens beslutning JCB9 blev markedet for reservedele til entrepre-
nørmaskiner udskilt fra markedet for entreprenørmaskiner. Dette skete med 
henvisning til, at reservedele udgjorde et eftersalgsmarked til entreprenørmaski-
ner. Kommissionen afgrænsede et overordnet produktmarked for reservedele, 
uanset at salget af reservedele skete til forskellige entreprenørmaskiner, alle af 
mærket JCB. 
 
Konkurrencerådet udskilte i afgørelsen Lely10 et marked for reservedele til mal-
kesystemer fra markedet for salg af malkesystemer. Dette skete ligeledes med 
henvisning til, at markedet for reservedele til malkesystemer udgjorde et efter-
salgsmarked, og med henvisning til at det var muligt at købe reservedele til mal-
kesystemer hos andre producenter end den producent, som havde produceret det 
relevante malkesystem. 
 
Ifølge parterne har landbrugsmaskiner flere sammenlignelige træk med entre-
prenørmaskiner og malkesystemer, idet alle tre maskintyper er såkaldte højtek-
nologiske produkter, som sælges til særligt afgrænsede erhvervsdrivende kunde-
segmenter. Desuden oplyser parterne, at det er muligt at købe uoriginale reser-
vedele til landbrugsmaskiner fra andre producenter end den producent, som har 
produceret den relevante landbrugsmaskine. 
 
Med henvisning til retningslinjerne i JCB og Lely anfører parterne, at markedet 
for tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner skal udskilles fra markedet for 
salg af landbrugsmaskiner. Markedet for tilbehør og reservedele bør derfor ud-
gøre et selvstændigt eftersalgsmarked til markedet for landbrugsmaskiner. En 
eventuel segmentering af produktmarkedet for salg af tilbehør og reservedele til 
landbrugsmaskiner giver efter parternes vurdering ikke anledning til konkurren-
cemæssige betænkeligheder. 
 
Det er styrelsens vurdering, at flere af forholdene ved salg af tilbehør og reser-
vedele i nærværende sag er sammenlignelige med forholdene i JCB og Lely. 
Styrelsen vurderer samlet, i tråd med Kommissionens og Konkurrencerådets 
markedsafgrænsninger, at markederne for engros- og detailsalg af tilbehør og 
reservedele til landbrugsmaskiner udgør selvstændige eftersalgsmarkeder til 
markederne for henholdsvis engros- og detailsalg af landbrugsmaskiner.  
 
Styrelsen har overvejet, om markederne for henholdsvis engros- og detailsalg af 
tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner skal segmenteres efter maskin-
mærke i tråd med afgrænsningen i JCB. Det skyldes, at parterne oplyser, at de-
tailforhandlerne af landbrugsmaskiner typisk har uformelle samarbejdsaftaler 
med forhandlere af forskellige konkurrerende mærker omkring køb og salg af 
tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner. Denne adfærd kan indikere, at re-
servedele til de forskellige mærker af landbrugsmaskiner ikke kan substitueres 
med hinanden, hvorfor efterspørgselssubstitutionen kan være begrænset. I afgø-
relsens afsnit 4.2.1.3 og 4.2.2.3 analyseres konkurrenceforholdene i forhold til 

                                                      
9 Kommissionens beslutning af 21. december 2000 i sag COMP.F.1/35.918 (JCB). 
10 Konkurrencerådets afgørelse, Lely’s koordinering af priser og markeder af 25. juni 2014. 
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horisontale og vertikale virkninger derfor på et muligt marked for tilbehør og re-
servedele til CLAAS landbrugsmaskiner. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at pro-
duktmarkederne for tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner ikke skal af-
grænses bredere end til de overordnede markeder for henholdsvis engros- og de-
tailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner, og at produktmarke-
derne muligvis kan segmenteres i henholdsvis engros- og detailsalg af tilbehør 
og reservedele til hver af de enkelte producenters maskinmærker. Da fusionen, 
uanset den endelige afgrænsning af produktmarkederne for tilbehør og reserve-
dele, ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrel-
sen imidlertid ladet den endelige afgrænsning stå åben. 

4.1.2 De relevante geografiske markeder 

4.1.2.1 Detailsalg af landbrugsmaskiner 

Kommissionen har i to afgørelser afgrænset henholdsvis et nationalt marked for 
detailsalg af landbrugsmaskiner11 og et nationalt marked for detailsalg af stan-
dard traktorer12. I begge afgørelser lagde Kommissionen vægt på, at slutbruger-
ne havde påpeget, at det var afgørende for deres valg af landbrugsmaskiner at 
have adgang til forhandlere med lokal tilknytning med særlig ekspertise inden 
for den pågældende landbrugsmaskine. 
 
Det er parternes opfattelse, at de geografiske markedsafgrænsninger af marke-
derne for detailsalg af landbrugsmaskiner i Kommissionens afgørelser bør være 
retningsgivende for afgrænsningen af de geografiske markeder for engros- og 
detailsalg af landbrugsmaskiner i nærværende sag.  
 
Efterspørgselssubstitution 
I relation til markedet for detailsalg af landbrugsmaskiner anfører parterne, at 
slutbrugerne ofte anvender landbrugsmaskiner i korte, intensive perioder, og at 
det derfor er essentielt for slutbrugerne, at maskinerne har en høj grad af drifts-
sikkerhed. Denne sikkerhed kan bl.a. opnås ved, at lokale forhandlere med kort 
varsel kan udføre service og reparationer af maskinerne. Den endelige handel vil 
i overensstemmelse hermed, ifølge parterne, ikke sjældent ende hos den for-
handler, der geografisk er placeret tættest på slutbrugeren, såfremt denne tilby-
der et prisniveau, der kan matche det billigste af de indhentede tilbud fra andre 
forhandlere. 
 
Parterne oplyser dog, at geografisk beliggenhed i dag er mindre afgørende for 
slutbrugerens valg af maskinmærke, og at slutbrugerne i stigende grad konkur-
renceudsætter deres køb af en fabriksny maskine.  
 
Styrelsens undersøgelser bekræfter til en vis grad, at slutbrugerne køber land-
brugsmaskiner fra lokale forhandlere. Eksempelvis har en ekstern CLAAS-

                                                      
11 Kommissionens beslutning af 28. oktober 1999 i sag COMP/M.1571 (New Holland / Case). 
12 Kommissionens beslutning af 12. december 2003 i sag COMP/M.3287 (AGCO / Valtra). 
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forhandler i styrelsens markedsundersøgelse angivet, at den pågældende for-
handlers kunder ikke ønsker at køre […] km for at købe maskiner. 
 
Til brug for anmeldelsen har parterne udarbejdet en opgørelse af hver af target-
selskabernes 80 pct.-isokroner13 ved salg af henholdsvis fabriksnye finsnittere 
og fabriksnye høstmaskiner i 2015 og 2016. Opgørelserne viser, at minimum 80 
pct. af targetselskabernes salg af fabriksnye høstmaskiner i gennemsnit ligger 
inden for en radius på […] km. For fabriksnye finsnittere ligger minimum 80 
pct. af targetselskabernes salg i gennemsnit inden for en radius på […] km. 
 
Parterne oplyser, at afstanden mellem slutbrugeren og forhandleren er mindre 
afgørende for slutbrugerens indkøb af større maskiner som fx høstmaskiner og 
finsnittere. Dermed vil radius for 80 pct.-isokronerne for mindre maskintyper (fx 
pressere (balers)) formentlig være endnu mindre end gennemsnittet for høstma-
skiner og finsnittere. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der er 
relativt begrænset efterspørgselssubstitution mellem regionalt afgrænsede områ-
der i Danmark. 
 
Udbudssubstitution 
Parterne oplyser, at der i flere af Danmarks nabolande findes nationale lovfast-
satte tekniske krav til landbrugsmaskiner, som vanskeliggør handel på tværs af 
landegrænser. National lovgivning medfører bl.a. forskelle i krav til maksimum-
hastighed, trækanordning14 og tilladt dækbredde ved færdsel på offentlig vej.  
 
Som beskrevet i afsnit 3 oplyser parterne, at detailforhandlerne typisk er tildelt 
eksklusive geografiske salgsområder i Danmark. Såfremt en forhandler ønsker 
at etablere sig i et andet område, kræver det, at der ikke i forvejen er etableret en 
forhandler af det pågældende mærke i dette område. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at udbuds-
substitutionen, bl.a. som følge af forskelle i national lovgivning, er relativt be-
grænset på tværs af landegrænser. Det er også styrelsens umiddelbare vurdering, 
at udbudssubstitutionen, bl.a. som følge af at forhandlerne typisk tildeles geo-
grafiske salgsområder i Danmark, er relativt begrænset på tværs at regioner. 
 
Opsummering 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at det geo-
grafiske marked for detailsalg af landbrugsmaskiner ikke kan afgrænses bredere 
end til Danmark. Det er samtidig styrelsens umiddelbare vurdering, at det geo-
grafiske marked for detailsalg af landbrugsmaskiner muligvis kan afgrænses på 
regionalt niveau i Danmark. Da fusionen, uanset den endelige afgrænsning af 
det geografiske marked for detailsalg af landbrugsmaskiner ikke giver anledning 
til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidlertid ladet den en-
delige afgrænsning stå åben. 

                                                      
13 Isokronerne er opgjort med centrum i hver af targetselskabernes forretningslokaler og angiver 
for hvert targetselskab indenfor hvilken radius selskabet forestår minimum 80 pct. af sit salg.  
14 Parterne oplyser, at der i Sverige anvendes en såkaldt pickup hitch. 
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4.1.2.2 Engrossalg af landbrugsmaskiner 

Parterne anfører i overensstemmelse med bemærkningerne i afsnit 4.1.2.1, at det 
geografiske marked for engrossalg af landbrugsmaskiner skal afgrænses natio-
nalt til Danmark. 
 
Efterspørgselssubstitution 
Som beskrevet i afsnit 3 oplyser parterne, at de enkelte distributører typisk ind-
går aftaler med producenterne om eneret til import og distribution af den pågæl-
dende producents landbrugsmaskiner på nationalt niveau. De enkelte detailfor-
handlere har derfor som udgangspunkt ikke mulighed for at efterspørge land-
brugsmaskiner fra udenlandske distributører.  
 
Da distributionsaftalerne mellem producenterne og distributørerne typisk indgås 
på nationalt niveau, vil den enkelte distributør af et specifikt maskinmærke som 
udgangspunkt være landsdækkende. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der ikke 
er efterspørgselssubstitution i forhold til detailforhandlernes muligheder for at 
indkøbe landbrugsmaskiner fra distributører, som ikke har rettighederne til at 
importere og distribuere landbrugsmaskiner i Danmark. 
 
Udbudssubstitution 
Som beskrevet i afsnit 1.1, har DAMH indgået en eksklusiv distributionsaftale 
med CLAAS Global Sales GmbH om import og distribution af fabriksnye 
CLAAS landbrugsmaskiner på engrosniveau i Danmark. I aftalen indgår en be-
tingelse om, at DAM ikke aktivt må sælge fabriksnye landbrugsmaskiner til kø-
bere uden for det tildelte forhandlingsområde.  
 
De øvrige producenter af landbrugsmaskiner har ifølge parterne lignende kon-
cepter for deres danske distributører. Der forekommer derfor, ifølge parterne, 
ikke nævneværdigt engrossalg af fabriksnye landbrugsmaskiner på tværs af lan-
degrænser. 
 
Som det fremgår af figur 1 i afsnit 3, har hvert mærke et nationalt dækkende 
forhandlernetværk i Danmark. Distributørerne af de største mærker dækker så-
ledes hele landet. 
 
På baggrund af ovenstående er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der er 
meget begrænset udbudssubstitution i forhold til engrossalg af fabriksnye land-
brugsmaskiner på tværs af landegrænser. Det er samtidig styrelsens umiddelbare 
vurdering, at der er udbudssubstitution i forhold til engrossalg af landbrugsma-
skiner på tværs af Danmark. 
 
Opsummering 
På baggrund af ovenstående, herunder det forhold at importrettighederne tildeles 
på nationalt niveau, er det styrelsens umiddelbare vurdering, at det geografiske 
marked for engrossalg af landbrugsmaskiner sandsynligvis kan afgrænses til 
Danmark. Da fusionen, uanset den endelige afgrænsning af det geografiske 
marked for engrossalg af landbrugsmaskiner ikke giver anledning til konkurren-
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cemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidlertid ladet den endelige af-
grænsning stå åben. 

4.1.2.3 Detailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 

Parterne anfører, at markedet for detailsalg af tilbehør og reservedele har direkte 
sammenhæng med markedet for detailsalg af landbrugsmaskiner. Parterne anfø-
rer endvidere, at størstedelen af alle danske detailforhandlere af landbrugsma-
skiner sælger tilbehør og reservedele af forskellige mærker, og at slutbrugerne 
generelt har præference for at købe tilbehør og reservedele i deres lokalområde. 
 
Styrelsen vurderer i overensstemmelse med afgrænsningen af det geografiske 
marked for detailsalg af landbrugsmaskiner, at det geografiske marked for de-
tailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner ikke kan afgrænses bre-
dere end til Danmark. På baggrund af slutbrugernes generelle præferencer for 
lokale forhandlere har styrelsen overvejet, om markedet for detailsalg af tilbehør 
og reservedele, i tråd med afgrænsningen af det geografiske marked for detail-
salg af landbrugsmaskiner, kan afgrænses på regionalt niveau i Danmark. Da fu-
sionen, uanset den endelige afgrænsning af det geografiske marked for detail-
salg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner ikke giver anledning til 
konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidlertid ladet den endeli-
ge afgrænsning stå åben. 

4.1.2.4 Engrossalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 

Parterne anfører, at markedet for engrossalg af tilbehør og reservedele har direk-
te sammenhæng med markedet for engrossalg af landbrugsmaskiner.  
 
Parterne anfører endvidere, at mange detailforhandlere køber tilbehør og reser-
vedele online, og at detailforhandlerne har mulighed for at importere tilbehør og 
reservedele fra nærtliggende lande, herunder særligt Tyskland. 
 
Styrelsen vurderer i overensstemmelse med afgrænsningen af det geografiske 
marked for engrossalg af landbrugsmaskiner, at det geografiske marked for en-
grossalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner sandsynligvis ikke kan 
afgrænses mere snævert end til Danmark. Det er dog samtidig styrelsens vurde-
ring, at markedet for engrossalg af tilbehør og reservedele muligvis kan afgræn-
ses bredere end Danmark. Da fusionen, uanset den endelige afgrænsning af det 
geografiske marked for engrossalg af tilbehør og reservedele til landbrugsma-
skiner ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrel-
sen imidlertid ladet den endelige afgrænsning stå åben. 

4.1.3 Konklusion for de relevante markeder 

Det er styrelsens vurdering, at de berørte markeder i nærværende fusion sand-
synligvis kan afgrænses til: 
 

• Et marked for engrossalg af landbrugsmaskiner i Danmark, eventuelt 
segmenteret efter maskintype 

• Et marked for engrossalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaski-
ner i Danmark, eventuelt segmenteret efter maskinmærke 
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• Et marked for detailsalg af landbrugsmaskiner i Danmark, eventuelt 
segmenteret efter maskintype henholdsvis fabriksnye og brugte land-
brugsmaskiner 

• Et marked for detailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner 
i Danmark, eventuelt segmenteret efter maskinmærke 

 
Da fusionen, uanset de endelige afgrænsninger af de relevante markeder ikke 
giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, har styrelsen imidler-
tid ladet de endelige markedsafgrænsninger stå åben. 

4.2 Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger 
Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i 
parternes anmeldelse, supplerende oplysninger fra parterne samt oplysninger om 
markederne, blandt andet indhentet gennem en række markedsundersøgelser, 
som er beskrevet i analysegrundlaget i afsnit 2. 

4.2.1 Horisontale virkninger 

Markederne for detailsalg af henholdsvis finsnittere og høstmaskiner er berørte 
markeder med horisontale overlap, da targetselskabernes samlede markedsandel 
på de relevante markeder overstiger 15 pct. Styrelsen har derfor undersøgt, om 
fusionen giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på disse mar-
keder. 

4.2.1.1 Detailsalg af høstmaskiner 

Ensidige virkninger 
Targetselskaberne havde i 2016 en samlet markedsandel i Danmark på [10-20] 
pct. på et marked for detailsalg af høstmaskiner, jf. tabel 3. På et mere snævert 
marked for detailsalg af fabriksnye høstmaskiner havde targetselskaberne en 
samlet markedsandel på [20-30] pct., og på et snævert marked for brugte høst-
maskiner havde targetselskaberne en markedsandel på [10-20] pct.15 Ifølge par-
terne har DAMH ikke aktiviteter med detailsalg af landbrugsmaskiner herunder 
høstmaskiner inden fusionen.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Såfremt detailsalg af brugte høstmaskiner udgør et separat marked, giver fusionen ikke anled-
ning til et horisontalt berørt marked for detailsalg af brugte høstmaskiner, da targetselskabernes 
samlede markedsandel, ikke overstiger 15 pct. 
16 DAMH har dog inden fusionen ikke-kontrollerende ejerandele på 45 pct. af aktierne i hen-
holdsvis Almas Agro A/S og TH, som begge er aktive med detailsalg af landbrugsmaskiner her-
under høstmaskiner. 
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Tabel 3 Markedsandele for detailsalg af høstmaskiner 2016, beregnet på 
værdi 

 

Alle høstma-

skiner (pct.) 

Fabriksnye høst-

maskiner (pct.) 

Brugte høstma-

skiner (pct.) 

Traktor- & Høstspecialisten A/S [5-10] [10-20] [0-5] 

Vinderup Maskinforretning A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

Ringe Maskinforretning A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

Røstofte Maskiner A/S [5-10] [5-10] [0-5] 

A.P. Jørgensen A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

Parterne i alt: [10-20] [20-30] [10-20] 

Almas Agro A/S  [0-5] [5-10] NA 

Semler Agro A/S [5-10] NA NA 

Farmas A/S [0-5] NA NA 

Johannes Mertz A/S [0-5] NA NA 

S.D. Kjærsgaard A/S [0-5] NA NA 

J. Hundahl A/S [0-5] NA NA 

Øvrige [60-70] [70-80] 88[80-90] 

Total 100 100 100 
 

Note 1: Interbrand-konkurrenters markedsandele på markeder for detailsalg af henholdsvis fabriksnye og brugte høst-

maskiner er ikke indhentet i nærværende sag. 

Note 2: De angivne konkurrenter udgør, efter det af parterne oplyste, de største konkurrenter på det samlede marked for 

detailsalg af landbrugsmaskiner. 

Kilde: Fusionsanmeldelsens bilag 13. 

  
Foruden targetselskaberne er især Semler Agro A/S (forhandler af John Deere 
landbrugsmaskiner) en større aktør på markedet for detailsalg af høstmaskiner. 
Ifølge parterne er detailmarkedet dog kendetegnet ved et stort antal selvstændige 
aktører. Farmas A/S, Johannes Mertz A/S og S.D. Kjærsgaard A/S er alle for-
handlere af fabriksnye landbrugsmaskiner af mærket New Holland.  
 
Af parternes opgørelser af 80 pct.-isokronkurver17 fremgår det, at der ikke er to 
eller flere targetselskaber, som er placeret inden for en eller flere isokronkurver. 
Med udgangspunkt i en geografisk markedsafgrænsning udelukkende baseret på 
opgørelser af targetselskabernes 80 pct.-isokroner, vil fusionen ikke medføre et 
horisontalt berørt marked for detailsalg af fabriksnye høstmaskiner. 
 
I styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne angav 69 pct. af respon-
denterne, at en fabriksny høstmaskine fra New Holland i høj grad eller i meget 

                                                      
17 Isokronerne er opgjort med centrum i hver af targetselskabernes forretningslokaler, og angiver 
for hvert targetselskab indenfor hvilken radius selskabet forestår minimum 80 pct. af sit salg. Isok-
ronerne er beregnet på baggrund af omsætningstal for både 2015 og 2016. 
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høj grad vil kunne erstatte en fabriksny høstmaskine fra CLAAS. For John Dee-
re var det tilsvarende tal 51 pct., mens det for Case IH var 47 pct.  
 
De omtalte producenter (New Holland, John Deere og Case IH) har som illustre-
ret på kortet i figur 1 i afsnit 3 netværk af detailforhandlere fordelt over hele 
Danmark. 
 
Til brug for fusionsanmeldelsen har parterne udarbejdet en ikke-udtømmende li-
ste over de handler af fabriksnye høstmaskiner, som targetselskaberne afgav bud 
på, men som de ikke endte med at vinde. Af listen fremgår det, at targetselska-
berne i minimum […] tilfælde tabte salget af en fabriksny høstmaskine til en de-
tailforhandler af et andet mærke i driftsårene 2015-2017. I samme periode, solg-
te targetselskaberne […] fabriksnye høstmaskiner. Det svarer til, at slutbrugerne 
i minimum […] pct. af tilfældene, hvor et eller flere af targetselskaberne har af-
givet et tilbud på en fabriksny høstmaskine, endte med at købe høstmaskinen 
hos en forhandler af et andet mærke end CLAAS.18 
 
Styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne viser, at 63pct. af respon-
denterne forventer at indhente tilbud fra både forhandlere af CLAAS høstmaski-
ner og forhandlere af andre mærker, næste gang de skal købe en fabriksny høst-
maskine. 
 
Det er styrelsens vurdering, at targetselskaberne efter fusionen fortsat vil være 
underlagt et tilstrækkeligt konkurrencepres fra interbrand konkurrenterne på 
markedet for detailsalg af fabriksnye høstmaskiner. Styrelsen vurderer derfor, at 
fusionen ikke vil medføre risiko for ensidige virkninger på markedet for detail-
salg af fabriksnye høstmaskiner. 
 
Lokale virkninger 
En opgørelse af hvert af targetselskabernes 80 pct.-isokroner19 for salg af fa-
briksnye høstmaskiner indikerer endvidere, at targetselskaberne ikke er nære 
konkurrenter, da ingen af targetselskaberne er placeret inden for hinandens 80 
pct.-isokroner.  
 
Det er styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre konkurrencebegræn-
sende virkninger i lokale områder, bl.a. som følge af, at konkurrencepresset mel-
lem targetselskaberne i forvejen er begrænset, og som følge af, at targetselska-
berne er underlagt et lokalt konkurrencepres fra forhandlere af andre mærker 
end CLAAS. I den forbindelse bemærker styrelsen, at en snævrere afgrænsning 
af det geografiske marked heller ikke vil føre til konkurrencemæssige betænke-
ligheder i form af lokale virkninger, da en snævrere afgrænsning vil reducere det 
horisontale overlap mellem targetselskaberne. 
 

                                                      
18 Parterne har ikke været i stand til at oplyse i hvilket omfang forhandlere af andre mærker, har 
afgivet bud på de handler, hvor targetselskaberne endte med at sælge en fabriksny høstmaskine til 
kunden. 
19 Isokronerne er opgjort med centrum i hver af targetselskabernes forretningslokaler, og angiver 
for hvert targetselskab indenfor hvilken radius selskabet forestår minimum 80 pct. af sit salg. Isok-
ronerne er beregnet på baggrund af omsætningstal for både 2015 og 2016. 
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Koordinerede virkninger 
En reduktion i antallet af forhandlere på et marked kan øge risikoen for koordi-
neret adfærd blandt de resterende forhandlere. Efter fusionen vil markedet for 
detailsalg af fabriksnye høstmaskiner fortsat være relativt fragmenteret og ken-
detegnet ved et større antal detailkonkurrenter. Samlet er det styrelsens vurde-
ring, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkelighe-
der i form af koordinerede virkninger. 
 
Samlet vurdering 
Det er styrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger på et eventu-
elt marked for detailsalg af fabriksnye høstmaskiner i Danmark.  
 
Det er samtidig styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger på et eventu-
elt marked bestående af både detailsalg af fabriksnye og brugte høstmaskiner i 
Danmark. Det skyldes bl.a., at parternes markedsstyrke vil være mindre på et 
marked bestående af både detailsalg af fabriksnye og brugte høstmaskiner som 
følge af, at parterne på dette marked vil have en mindre fælles markedsandel. 

4.2.1.2 Detailsalg af finsnittere 

Ensidige virkninger 
Targetselskaberne havde i 2016 en samlet markedsandel i Danmark på [20-30] 
pct. på et marked for detailsalg af finsnittere, jf. tabel 4. På et mere snævert 
marked for detailsalg af fabriksnye finsnittere havde targetselskaberne en samlet 
markedsandel på [30-40] pct., og på et snævert marked for brugte finsnittere 
havde targetselskaberne en markedsandel på [10-20] pct. 20 Ifølge parterne har 
DAMH ikke aktiviteter med detailsalg af landbrugsmaskiner herunder finsnitte-
re inden fusionen.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Såfremt detailsalg af brugte finsnittere udgør et separat marked, giver fusionen ikke anledning 
til et horisontalt berørt marked for detailsalg af brugte finsnittere, da targetselskabernes samlede 
markedsandel ikke overstiger 15 pct. 
21 DAMH har dog inden fusionen ikke-kontrollerende ejerandele på 45 pct. af aktierne i hen-
holdsvis Almas Agro A/S og TH, som begge er aktive med detailsalg af landbrugsmaskiner her-
under finsnittere. 
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Tabel 4 Markedsandele for detailsalg af finsnittere 2016, beregnet på vær-

di 

 Alle finsnittere 

(pct.) 

Fabriksnye fin-

snittere (pct.) 

Brugte finsnit-

tere (pct.) 

Traktor- & Høstspecialisten A/S [0-5] [5-10] [0-5] 

Vinderup Maskinforretning A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

Ringe Maskinforretning A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

Røstofte Maskiner A/S [0-5] [0-5] [0-5] 

A.P. Jørgensen A/S [10-20] [30-40] [5-10] 

Parterne i alt: [20-30] [30-40] [10-20] 

Almas Agro A/S [0-5] [0-5] NA 

Semler Agro A/S [0-5] NA NA 

Farmas A/S [0-5] NA NA 

J. Hundahl A/S [0-5] NA NA 

Johannes Mertz A/S [0-5] NA NA 

Øvrige [60-70] [50-60] [90-100] 

Total 100 100 100 
 

Note: Interbrand-konkurrenters markedsandele på markeder for detailsalg af henholdsvis fabriksnye og brugte finsnitte-

re er ikke indhentet i nærværende sag. 

Note 2: De angivne konkurrenter udgør, efter det af parterne oplyste, de største konkurrenter på det samlede marked for 

detailsalg af landbrugsmaskiner. 

Kilde: Fusionsanmeldelsens bilag 13. 

  
Ifølge parterne er detailmarkedet for finsnittere præget af et stort antal konkur-
renter, og konkurrencen er derfor påvirket af en række forskellige parametre, 
herunder finsnitternes kvalitet, egenskaber, priser, byttepris på brugte maskiner, 
adgang til reservedele og specialuddannet servicepersonale i højsæsonerne mv. 
 
Af parternes opgørelser af 80 pct.-isokronkurver22 fremgår det, at der ikke er to 
eller flere targetselskaber, som er placeret inden for en eller flere isokronkurver. 
Med udgangspunkt i en geografisk markedsafgrænsning udelukkende baseret på 
opgørelser af targetselskabernes 80-pct.-isokroner, vil fusionen ikke medføre et 
horisontalt berørt marked for detailsalg af fabriksnye finsnittere. 
 
I styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne angav 82 pct. af respon-
denterne, at en fabriksny finsnitter fra Krone i høj grad eller i meget høj grad vil 
kunne erstatte en fabriksny finsnitter fra CLAAS. Det er samtidig parternes vur-
dering, at der ikke er væsentlige tekniske forskelle på en CLAAS og en Krone 
finsnitter. 

                                                      
22 Isokronerne er opgjort med centrum i hver af targetselskabernes forretningslokaler, og angiver 
for hvert targetselskab indenfor hvilken radius selskabet forestår minimum 80 pct. af sit salg. Isok-
ronerne er beregnet på baggrund af omsætningstal for både 2015 og 2016. 
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Krone har som illustreret på kortet i figur 1 i afsnit 3 et netværk af detailfor-
handlere fordelt over hele Danmark. Derudover har både John Deere og New 
Holland et netværk af forhandlere, som er fordelt over Danmark, og som ligele-
des kan pålægge targetselskaberne et konkurrencemæssigt pres. 
 
Parterne skønner, at detailforhandlere af landbrugsmaskiner i 2017 i alt solgte 
[…] fabriksnye finsnittere i Danmark. Heraf oplyser parterne, at targetselska-
bernes samlede salg udgjorde […] fabriksnye finsnittere og skønner, at forhand-
lere af Krone finsnittere samlet solgte […] fabriksnye finsnittere.  
 
Parterne oplyser endvidere, at targetselskabernes samlede markedsandel på de-
tailmarkedet for fabriksnye finsnittere er faldet fra [30-40] pct. i 2016 til [30-40] 
pct. i 2017. 
 
Til brug for fusionsanmeldelsen har parterne udarbejdet en ikke-udtømmende li-
ste over de handler af fabriksnye finsnittere, som targetselskaberne afgav bud 
på, men som de ikke endte med at vinde. Af listen fremgår det, at targetselska-
berne i minimum […] tilfælde tabte salget af en fabriksny finsnitter til en detail-
forhandler af et andet mærke i driftsårene 2015-2017. I samme periode, solgte 
targetselskaberne […] fabriksnye finsnittere. Det svarer til, at slutbrugerne i mi-
nimum […] pct. af tilfældene, hvor et eller flere af targetselskaberne har afgivet 
et tilbud på en fabriksny finsnitter, endte med at købe finsnitteren hos en for-
handler af et andet mærke end CLAAS.23 
 
Styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne viser, at 57 pct. af respon-
denterne forventer at indhente tilbud fra både forhandlere af CLAAS finsnittere 
og forhandlere af finsnittere af andre mærker, næste gang de skal købe en fa-
briksny finsnitter. 
 
Detailforhandlerne af Krone finsnittere er gået fra at købe […] finsnittere fra 
Krones danske distributør Brøns Maskinforretning ApS (herefter ”Brøns”) i de 
første år efter 2005, hvor […], til at købe […] finsnittere fra Brøns i 2017. 
 
Brøns har overfor styrelsen oplyst, at de har […] i Danmark, for bl.a. […] af fa-
briksnye finsnittere. Brøns oplyste endvidere, at engrosprisen på en fabriksny 
Krone finsnitter […] engrosprisen på en fabriksny finsnitter fra CLAAS. […]. 
Brøns oplyste endvidere, at […].  
 
På baggrund af ovenstående, er det styrelsens umiddelbare vurdering, at fusio-
nen ikke vil medføre, at konkurrencen på markedet for detailsalg af fabriksnye 
finsnittere vil blive hæmmet betydeligt. Dette skyldes primært, i) at parterne 
fortsat vil være underlagt et væsentligt konkurrencepres fra et stort antal konkur-
renter, herunder særligt detailforhandlere af mærket Krone, ii) at fabriksnye fin-
snittere fra Krone produktmæssigt kan betragtes som en nær substitut til fa-
briksnye finsnittere fra CLAAS, iii) at detailforhandlere af fabriksnye finsnittere 

                                                      
23 Parterne har ikke været i stand til at oplyse i hvilket omfang forhandlere af andre mærker, har 
afgivet bud på de handler, hvor targetselskaberne endte med at sælge en fabriksny finsnitter til 
kunden. 
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fra Krone […]og iv) at slutbrugerne generelt indhenter tilbud fra flere forhandle-
re, når de køber fabriksnye finsnittere. Styrelsen vurderer derfor, at fusionen ik-
ke vil medføre risiko for ensidige virkninger på markedet for detailsalg af fa-
briksnye finsnittere.  
 
Lokale virkninger 
En opgørelse af hvert af targetselskabernes 80 pct.-isokroner24 for salg af fa-
briksnye finsnittere indikerer endvidere, at targetselskaberne ikke er nære kon-
kurrenter, da ingen af targetselskaberne er placeret inden for hinandens 80 pct.-
isokroner.  
 
Det er styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre konkurrencebegræn-
sende virkninger i lokale områder, bl.a. som følge af, at konkurrencepresset mel-
lem targetselskaberne i forvejen er begrænset, og som følge af, at targetselska-
berne er underlagt et lokalt konkurrencepres fra forhandlere af andre mærker 
end CLAAS. I den forbindelse bemærker styrelsen, at en snævrere afgrænsning 
af det geografiske marked heller ikke vil føre til konkurrencemæssige betænke-
ligheder i form af lokale virkninger, da en snævrere afgrænsning vil reducere det 
horisontale overlap mellem targetselskaberne. 
 
Koordinerede virkninger 
En reduktion i antallet af forhandlere på et marked kan øge risikoen for koordi-
neret adfærd blandt de resterende forhandlere. Efter fusionen vil markedet for 
detailsalg af fabriksnye finsnittere fortsat være relativt fragmenteret og kende-
tegnet ved et større antal detailkonkurrenter. Samlet er det styrelsens vurdering, 
at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i 
form af koordinerede virkninger. 
 
Samlet vurdering 
Det er styrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger på et eventu-
elt marked for detailsalg af fabriksnye finsnittere i Danmark.  
 
Det er samtidig styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger på et eventu-
elt marked bestående af både detailsalg af fabriksnye og brugte finsnittere i 
Danmark. Det skyldes bl.a., at parternes markedsstyrke vil være mindre på et 
marked bestående af både detailsalg af fabriksnye og brugte finsnittere som føl-
ge af, at parterne på dette marked vil have en mindre fælles markedsandel. 

4.2.1.3 Detailsalg af reservedele og tilbehør til CLAAS landbrugsma-

skiner 

Inden for detailsalg af reservedele og tilbehør til landbrugsmaskiner havde tar-
getselskaberne i 2016 ifølge parterne en samlet markedsandel i Danmark på [5-
10] pct. På et mere snævert marked afgrænset til reservedele og tilbehør til 

                                                      
24 Isokronerne er opgjort med centrum i hver af targetselskaberne og angiver for hvert targetsel-
skab indenfor hvilken radius selskabet forestår minimum 80 pct. af sit salg. Isokronerne er bereg-
net på baggrund af omsætningstal for både 2015 og 2016. 
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CLAAS landbrugsmaskiner, havde targetselskaberne ifølge parterne en skønnet 
markedsandel på [20-30] pct. 
 
Ifølge parterne er handlen med originale reservedele til forskellige mærker af 
landbrugsmaskiner åben og fri for alle detailforhandlere. Hver producent har en 
interesse i, at deres maskiner løbende kan vedligeholdes af såvel autoriserede 
som eksterne forhandlere. DAM er derfor autoriseret til både at sælge originale 
reservedele til autoriserede CLAAS forhandlere og eksterne forhandlere.  
 
Ifølge parterne arbejder mere end 90 pct. af de danske forhandlere af land-
brugsmaskiner med forskellige mærker i forbindelse med bl.a. servicering og 
handel med originale reservedele.  
 
Desuden bemærker parterne, at flere detailforhandlere af tilbehør og reservedele 
til CLAAS landbrugsmaskiner […] ikke indkøber tilbehør og reservedele fra 
DAM. Derudover anfører parterne, at mange detailforhandlere benytter en re-
servedelsdatabase, som er integreret med de fleste store mærker. Reservedelsda-
tabasen fungerer som handelsplatform for køb og salg af originale samt uorigi-
nale reservedele i Danmark, men også på tværs af landegrænser. Originale re-
servedele kan desuden indkøbes fra udenlandske forhandlere, og der eksisterer 
flere detailforhandlere, som sælger uoriginale reservedele – også via reserve-
delsdatabasen. Styrelsen vurderer således, at der er flere alternative leverandø-
rer/forhandlere til parterne inden for tilbehør og reservedele. 
 
Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrence-
mæssige betænkeligheder i form af horisontale virkninger på et marked for de-
tailsalg af tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner eller et marked for de-
tailsalg af tilbehør og reservedele alene til CLAAS landbrugsmaskiner. 

4.2.2 Vertikale forbindelser  

Idet DAM er aktiv inden for engrossalg af landbrugsmaskiner samt tilbehør og 
reservedele til landbrugsmaskiner, mens targetselskaberne forestår detailsalg af 
landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele til landbrugsmaskiner, giver fu-
sionen anledning til vertikale forbindelser. Styrelsen har derfor undersøgt, om 
fusionen kan give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af 
vertikale virkninger. 

4.2.2.1 Inputafskærmning af høstmaskiner 

DAM’s markedsandel på markedet for engrossalg af fabriksnye høstmaskiner 
udgjorde ifølge parterne [40-50] pct. i Danmark i 2016. 
 
Alle de store producenter af landbrugsmaskiner (New Holland og John Deere 
mv.) har distributører i Danmark, som forhandler de respektive producenters 
høstmaskiner. Dertil kommer, at hovedparten af de største producenter har et 
forhandlernetværk, der geografisk dækker hele Danmark. 
 
DAM’s incitament til at hæve de eksterne CLAAS forhandleres omkostninger, 
afhænger bl.a. af, hvor sandsynligt det er, at slutbrugernes efterspørgsel ledes 
bort fra de eksterne CLAAS forhandlere, som udsættes for afskærmning, og 
hvor stor en andel af den bortledte efterspørgsel, som targetselskaberne kan for-
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vente at overtage. Da slutbrugerne generelt har præferencer for lokale forhandle-
re, da targetselskaberne kun i begrænset omfang er repræsenteret i de samme lo-
kalområder som de eksterne CLAAS forhandlere, og da slutbrugerne i et vist 
omfang må antages at købe en høstmaskine af et andet mærke, er det styrelsens 
umiddelbare vurdering, at sandsynligheden for, at targetselskaberne vil overtage 
den bortledte efterspørgsel, er begrænset. 
 
Styrelsens markedsundersøgelse blandt slutbrugerne25 og parternes oplysninger 
om tabte høstmaskine-handler, som beskrevet i afsnit 4.2.1.1, indikerer, at slut-
brugerne generelt er prisbevidste, når de køber fabriksnye høstmaskiner. 
 
Det er samlet styrelsens vurdering, at fusionsparterne ikke har incitament til at 
afskærme adgangen til fabriksnye høstmaskiner. Det skyldes bl.a., at det ikke er 
sandsynligt, at en afskærmning af intrabrand-detailkonkurrenters adgang til 
høstmaskiner vil være rentabel, bl.a. som følge af det eksisterende konkurrence-
pres fra interbrand konkurrenter downstream samt slutbrugernes indkøbsadfærd.  
 
Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrence-
mæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning af fabriksnye høstmaski-
ner. 

4.2.2.2 Inputafskærmning af finsnittere 

DAM’s markedsandel inden for engrossalg af fabriksnye finsnittere udgjorde 
ifølge parterne [60-70] pct. i Danmark i 2016. 
 
Foruden CLAAS har producenterne Krone, New Holland og John Deere distri-
butører i Danmark, som forhandler de respektive producenters finsnittere. Dertil 
kommer, at disse producenter har forhandlernetværk, der geografisk dækker he-
le Danmark. 
 
DAM’s incitament til at hæve de eksterne CLAAS forhandleres omkostninger, 
afhænger bl.a. af, hvor sandsynligt det er, at slutbrugernes efterspørgsel ledes 
bort fra de eksterne CLAAS forhandlere, som udsættes for afskærmning, og 
hvor stor en andel af den bortledte efterspørgsel, som targetselskaberne kan for-
vente at overtage. Da slutbrugerne generelt har præferencer for lokale forhandle-
re, da targetselskaberne kun i begrænset omfang er repræsenteret i de samme lo-
kalområder som de eksterne CLAAS forhandlere, og da slutbrugerne i et vist 
omfang må antages at købe en finsnitter af et andet mærke, er det styrelsens 
umiddelbare vurdering, at sandsynligheden for, at targetselskaberne vil overtage 
den bortledte efterspørgsel, er begrænset. 
 
Styrelsens undersøgelser blandt slutbrugerne26 og parternes oplysninger om tab-
te finsnitter-handler, som beskrevet i afsnit 4.2.1.2, indikerer, at slutbrugerne 

                                                      
25 I markedsundersøgelsen svarede 63 pct. af respondenterne, at de forventer at indhente tilbud fra 
både forhandlere af CLAAS høstmaskiner og forhandlere af andre mærker næste gang de skal kø-
be en fabriksny høstmaskine.  
26 I markedsundersøgelsen svarede 57 pct. af respondenterne, at de forventer at indhente tilbud fra 
både forhandlere af CLAAS finsnittere og forhandlere af andre mærker, næste gang de skal købe 
en fabriksny finsnitter.  
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generelt er prisbevidste, når de køber fabriksnye finsnittere. Opgørelsen over 
tabte handler viser, at targetselskaberne er udsat for et vist konkurrencepres fra 
detailforhandlere af fabriksnye finsnittere, især fra forhandlere af mærket Krone.  
 
Det er samlet styrelsens vurdering, at fusionsparterne ikke har incitament til at 
afskærme adgangen til fabriksnye finsnittere. Det skyldes bl.a., at det ikke er 
sandsynligt, at en afskærmning af intrabrand-detailkonkurrenters adgang til fin-
snittere vil være rentabel, bl.a. som følge af det eksisterende konkurrencepres fra 
interbrand-konkurrenter downstream samt slutbrugernes indkøbsadfærd.  
 
Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrence-
mæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning af fabriksnye finsnittere. 

4.2.2.3 Inputafskærmning af tilbehør og reservedele til CLAAS land-

brugsmaskiner 

Som tidligere nævnt har targetselskaberne ifølge parterne en samlet markedsan-
del i Danmark på [20-30] pct. på et marked for detailsalg af tilbehør og reserve-
dele til CLAAS landbrugsmaskiner. 
 
Parterne oplyser, at der findes flere forhandlere med detailsalg af tilbehør og re-
servedele til CLAAS landbrugsmaskiner, herunder […], som ikke køber tilbehør 
og reservedele via DAM. […] er ifølge parterne multinationale virksomheder, 
som har en væsentlig købekraft over for producenterne. 
 
Derudover kan originalt tilbehør og originale reservedele til CLAAS land-
brugsmaskiner ifølge parterne bl.a. indkøbes via andre uafhængige detailfor-
handlere, via udlandet eller via reservedelsdatabasen. De samme muligheder er 
ligeledes tilgængelige i forbindelse med indkøb af uoriginale reservedele. 
 
Samlet vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrence-
mæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning af tilbehør og reservedele 
til CLAAS landbrugsmaskiner, bl.a. fordi tilbehør og reservedele på detailni-
veau kan købes hos andre leverandører og forhandlere, og fordi handlen heraf 
sker på tværs af landegrænser.  

5. Konklusion 

På baggrund af de foreliggende oplysninger og styrelsens egne markedsunder-
søgelser, er det samlet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusio-
nen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Danish 
Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af i) Traktor- & Høstspecialisten 
A/S, ii) Vindmask 2017 Holding A/S, iii) Ringe Maskinforretning A/S, iv) Røs-
tofte Maskiner A/S og v) A.P. Jørgensen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. 
pkt. 
 
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens § 12 f, stk. 1, 
nr. 1. 


