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Udgangspunktet for et bæredygtigt 
dansk landbrugserhverv er, at 
planteproduktionen ikke påtvinges 
strammere krav end i vores nabo- 
lande. Det er derfor bydende nød-
vendigt at få afska� et pesticidafgif-
ten og jordskatterne nu.  

For det første er det absurd at beskatte 
vores produktionsapparat – det gør man 
ingen andre steder. For det andet er det 
fuldstændig nytteløst at betale afgifter til 
en pesticidordning, som viser sig ikke at 
være adfærdsregulerende.
Realiteten er, at vi har en helt urimelig 
skævvridning i startomkostningerne, når 
vi sammenligner forholdene i Danmark 
med vores nære naboer som fx Tyskland 
og Sverige.

På grund af pesticidafgift og jordskatter 
er jeg allerede inden årets start 1000 
kr. pr. ha bagud i forhold til mine tyske 
kolleger. Det er en helt urimelig forskels-
behandling.
Det siger sig selv, at det ikke holder i 
længden på et verdensmarked. Som 
landmænd taber vi dagligt konkurrence- 
evne og mister essentiel indtjening, som 
vi behøver til investeringer i vækst og 
arbejdspladser. 

Nu må beslutningstagerne for alvor 
råbes op. Vi vil i Sektionen for Større 
Jordbrug være garanter for, at der i det 
kommende år udarbejdes konkrete og 
tilbundsgående konsekvensanalyser, der 
viser, hvad pesticidafgiften og jordskat-

terne betyder for danske landmænd og 
for det danske samfund. 
Og dette er velvidende, at vi er oppe 
imod vismænd og økonomiske eksperter, 
der slår rammevilkårenes betydning hen 
med, at de jo blot indlejres i jordpriserne. 
Men for alle os, der har købt jorden, før 
rammevilkårene blev forringet, så ram-
mer det dobbelt hårdt. Vi rammes både 
af de forringede rammevilkår og faldet i 
jordpriserne. 
Dansk landbrug taber for alvor pusten, 
hvis der ikke gøres op med de uens 
konkurrencevilkår. I Sektionen for Større 
Jordbrug vil vi sørge for, at konsekven-
serne kommer frem i lyset på en måde, 
så det tages alvorligt! 

Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug
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Det er grundlæggende forkert at lægge 
pesticidafgifter på jordbrugsproduk-
tionen, da de øgede omkostninger skader 
landbrugets konkurrenceevne og ikke har 
nogen afgørende miljømæssig betydning. 

Lige nu kæmper vi med resistenspro-
blemer, fordi Miljøstyrelsen ikke tillader 
samme udbud af plantebeskyttelses- 
midler, som andre lande har adgang til. 
Danmark har det strengeste godkendel-
sessystem i EU og et meget lavt pesticid-
forbrug sammenlignet med andre lande. 
Og samtidig vælger man så at afgifts-
belægge de beskyttelsesmidler, vi har til 
rådighed.  
Det er vores påstand, at pesticidafgiften 
kun har marginal adfærdsregulerende 
e� ekt, og vi agter at få dokumenteret, 
at den er nytteløs. Af den nuværende 
pesticidhandlingsplan fremgår, at der skal 
udføres en evaluering medio 2017.

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi 
for, at man kan foretage et generations-
skifte uden omkostninger til staten.
Skævvridende afgifter til staten dræner 
virksomhederne med den konsekvens, 
at den nye generation sættes håbløst til-
bage i udviklingen af virksomheden efter 
overtagelsen og i stedet må fastholde 
utidssvarende produktionsformer og 
materiel m.v.

Stop ulige konkurrencevilkår
EU-Kommissionen har i mange år anbe-
falet, at medlemslandene fjerner bo- og 
gaveafgiften.

Sverige, Norge, Østrig, Slovakiet, Cypern og 
Estland har afska� et afgifterne. Samtidig 
har bl.a. Tyskland, Italien, Finland, Spanien 
og UK indført lempede regler ved gener-
ationsskifte af erhvervsvirksomheder. På 
dette punkt er Danmark bagude i forhold 
til en lang række europæiske lande.

Vi mener, at en sådan evaluering skal 
indeholde tre hovedelementer:
1) Der foretages en analyse af den   
adfærdsregulering, pesticidafgiftens  
indførelse har givet anledning til, og hvad 
omkostningse� ektiviteten er for denne. 
I Sektionen for Større Jordbrug er vi ikke 
i tvivl om, at en sådan analyse vil vise, at 
omkostningen er enormt høj for en 
minimal miljøe� ekt.

2) Hvad pesticidafgiften har kostet er-
hvervet i konkurrenceevne og tabte inve-
steringer i bedre teknologi, og hvad  af-
giften har kostet samfundet i manglende 
produktion og arbejdspladser.

3) Hvad man vil opnå med en pesti-
cidstrategi – og hvilke foranstaltninger 
der kan benyttes til at opnå de ønskede 
målsætninger.  Hvis der er reel vilje bag 
politikernes ønske om at beskytte natur- 
omgivelser imod planteværnsmidler, skal 
der fremover i stedet tænkes i tiltag, der 
har en egentlig miljøe� ekt. 

En rapport fra Sverige fra 2015 har vist, 
at Sverige siden afska� elsen af bo- og 
gaveafgiften har oplevet en stigning i 
andelen af generationsskifter og et fald i 
andelen af ejere over 50 år, ligesom 
generationsskifter i dag forberedes på et 
tidligere tidspunkt end før afska� elsen.

Sænkelse af bo- og gaveafgiften er et 
skridt på vejen.
Sidste år lykkedes det at få besluttet grad-
vist at sænke bo- og gaveafgiften for 
familieejede virksomheder fra de nuvæ- 
rende 15 pct. til ca. 13 pct. i 2016 
faldende til ca. 5 pct. i 2020. Det var en 
vigtig sejr for Sektionen for Større Jord-
brug. 
Det er tilfredsstillende, at der således er 
taget fat på at afska� e generationsskifte-
beskatningen, men målet er stadig en 
fuldkommen afska� else. 

Løsningen er teknologi
Modsat pesticidafgifter, der udelukkende 
belaster erhvervet økonomisk uden 
at have en tilsvarende miljøe� ekt, vil 
en regulering baseret på udnyttelse af 
nyeste teknologi i forhold til anvendelse 
af pesticider være gavnlig for natur og 
biodiversitet.

Specielt ved de større jordbrug har vi 
snart i mange år gjort nytte af GPS-
teknologi, som dels sikrer en mere præcis 
dosering og hindrer overlap dels mindsker 
tabet til omgivelserne markant.
Sektionen for Større Jordbrug vil derfor 
arbejde for, at man i den kommende 
pesticidhandlingsplan får omlagt 
reguleringen fra afgift til teknologikrav, og 
vi vil arbejde for, at vores dagsorden får 
bred opbakning frem til ministeren.

Læs videre på:
www.stoerrejordbrug.dk.

I Sektionen arbejder vi for, at der politisk 
� ndes forståelse for det nødvendige i 
afska� else af bo- og gaveafgiften. Det er 
vigtigt, at der er bred opbakning på Chris-
tiansborg. Eksempelvis arbejdede vi med 
at formidle, at en afska� else af bo- og 
gaveafgiften er nødvendig, for at yngre 
kræfter kan komme til og skabe grobund 
for dynamik og arbejdspladser i 
lokalsamfundet. 

Du kan som medlem af Sektionen for 
Større Jordbrug hjælpe ved at fortælle 
om dine konkrete problemstillinger. Tag 
fat i os, hvis du vil hjælpe med at gøre en 
forskel – vi skal nok fortælle dig, hvordan 
du kan hjælpe.

Pesticidafgiften er 
både urimelig og nytteløs

Generationsskifte 
uden omkostninger - I dybden med mærkesager

Siden sidst – www.stoerrejordbrug.dk/nyheder ”Generationsskifte uden 
omkostninger”

Nicolas De Bertouch-Lehn
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Nr. 13  24. november 2016  Ny efterafgrødeordning – Det muliges kunst

Nr. 12  15. september 2016  Forretningsgrundlaget for dansk landbrug stadig for dårligt

Nr. 11  24. august 2016   KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig
    Invitation til møder om Mærkningsordningen

Nr. 10  28. juli 2016  Grundvandsdata skal opdateres straks!
    ELO seminar om biodiversitet og gallamiddag på Ledreborg Slot

Nr.   9   7. juli 2016  Medlemskortlægning skydes i gang i næste uge 

Nr.   8  17. juni 2016  Medlemsundersøgelse – din mening er vigtig!
    Ud� ugt til Boltinggaard Gods
    Vildtforvaltningsrådet er enige om model for fremtidig hjortevildtforvaltning



Den kommende naturpakke
Regeringen forventes inden for de næste par måneder at 
fremlægge et udspil til den naturpakke, der blandt andet 
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra sommeren 2015.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal ske et ”servi-
cetjek” af den tidligere regerings ”Naturplan Danmark”. Dette 
blev under Eva Kjer Hansen til en decideret Naturpakke, som 
længe har været bebudet til at blive fremlagt i foråret 2016.

På baggrund af de seneste ugers debat om Fødevarepakken 
og en evt. tillægspakke, må det forventes, at Naturpakken 
fremskyndes, således at et udspil vil blive fremlagt inden for 
de næste par måneder. Det forventes, at Naturpakken vil 
indeholde forslag, der blandt andet skal sikre mere biodiver-
sitet i skov, bedre incitamenter for landbrugets naturindsat, 
øget fokus på naturpleje og bedre tilgængelighed til naturen.

Der har på det seneste også været tale om genoplivning af det 
Grønne Danmarkskort. Det vil efter Større Jordbrugs opfattelse 
betyde et uacceptabelt angreb på den private ejendomsret. 

Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores 
medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er 
ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten. 
Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare 
det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige na-
turindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb 
på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på 
faglighed, dialog og incitamenter. 

Herregårdsudvalget
Herregårdsudvalget er et under-
udvalg til Sektionen for Større 
Jordbrug, hvor der arbejdes 
med at sikre de bedste vilkår 
for drift og udvikling af godser 
og herregårde i Danmark. En 
kerneopgave er at udforske og 
foreslå konkrete muligheder for 
en bæredygtig benyttelse af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger i tilknytning til de større 
gårde. Fredede bygninger må 
ikke blive en unyttig belastning 
for ejerne og komme til at sygne 
hen pga. alt for stive regler. Til 
gengæld arbejder vi for gennem-
førelse af regler, som muliggør 
beskyttelse via benyttelse. 

Kontrol med fjervildt til udsætning
Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en 
række målrettede kontroller hos importører og modtagere 
af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra 
f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede 
om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjer-
vildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan 
spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at 
man også som modtager af fjervildt til udsætning bla. skal 
kunne dokumentere, hvor vildtet er udsat. 

Jægerforbundet har samlet en oversigt over de gældende 
regler på deres hjemmeside under ”Udsætning”
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Datoer for Årsmøde og Vinterseminar 
2017 er fastsat til den 25. og 26. januar. 
Du � nder tilmelding og program på vores 
hjemmeside. 
Begge arrangementer afholdes i sam-
menhæng, således at der er mulighed for, 

Hvad efterspørger fremtidens forbruger 
på fødevareområdet:
Hvordan udvikler købekraften sig på 
verdenskortet? 
Skal jeg satse på voksende markeder 
i Asien, nye markeder i Afrika eller 
nicheproduktion til den europæiske 
forbruger? 
Skal jeg afsætte via distributører med 
høje standarder i fødevaresikkerhed 
og traceability, eller vil forbrugeren 
kere sig mere om CO2-aftryk og bære-
dygtighed? 
Er iscenesættelse og storytelling stadig 
bedste bud på skabelse af merværdi i 

at vi kan nyde hinandens selskab efter 
årsmødet den 25. om aftenen til middag 
og aftendrinks. Både Årsmøde og 
Vinterseminar afholdes på Axelborg med 
parkering og overnatningsmulighed på 
hotel Copenhagen Plaza.     

Årsmøde 
og Vinterseminar 2017

Vinterseminar 
- Fremtidens forbrugertendenser på fødevareområdet

mit produkt, eller er der bedre forret-
ning i en klassisk afvejning af pris og 
kvalitet?  

Hør mere om, hvad du skal satse på i 
fremtiden på Vinterseminaret ved bl.a. 
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, samt 
praktisk orienterede indlæg om fordele 
og udfordringer ved forskellige relevante 
produktionsformer. Seminaret vil også in-
deholde et relevant virksomhedsportræt, 
hvor erfaringer med virksomhedsopbyg- 
ning deles til fælles inspiration. 
Vel mødt!


