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Landbrugsjord med vedvarende energi bør 
skattemæssigt forblive landbrugsjord

Risiko for forhøjet ejendomsskat ved 
jordfordeling og etablering af vådområder



Danmark kæmper stadig for at finde fodfæste under 
coronarestriktionerne, selvom der i skrivende stund gradvist 
åbnes op for samfundet. Det er en voldsom krise, vi står midt 
i med store konsekvenser samfundsøkonomisk og menne-
skeligt. Selvom fødevareproduktionen siden nedlukningen 
11. marts flere steder er fortsat ufortrødent, er der områder 
blandt vores medlemmer, som er hårdt ramte. Det drejer sig 
for eksempel om dem, der driver erhverv indenfor oplevelse-
søkonomi. Her har det desværre vist sig umuligt trods regerin-
gens intentioner om at holde en hånd under erhvervslivet at 
få hjælp fra de nødhjælpspakker, som er blevet lanceret, på 
grund af reglen om afgrænsning til CVR-nummer. 

Landbrug & Fødevarer har under coronanedlukningen 
holdt forholdsvis lav profil i offentligheden, men har knoklet i 
kulisserne og været med til at påvirke de politiske beslutnin-
ger om hjælpepakkerne. Der har langt hen ad vejen været 
politisk lydhørhed, men desværre er det ikke lykkedes at 
skabe et sikkerhedsnet, som griber alle.

Den 17. april lancerede Landbrug & Fødevarer et vækstud-
spil med forslag til vejen frem efter COVID-19. Helt konkret 
består vækstudspillet af 17 forslag delt ind i tre områder, som 
omhandler grøn omstilling, flere i arbejde i hele Danmark 
og gang i forbruget og styrket konkurrenceevne. Større 
Jordbrug bakker op om vækstudspillet. Det er vigtigt, at vi tør 
se en fremtid efter COVID-19 i øjnene. Men vækstudspillet 
indeholdt ikke anbefalinger til nedsættelse af skat på produk-
tionsjord, pesticidafgifter og bo- og gaveafgifterne. 

I en situation hvor den private sektor allerede har betalt og 
fortsat kommer til at betale dyrt for krisen, ville det have 
været en oplagt skrueknap at se på skatterne og landbrugets 
konkurrencevilkår, netop nu hvor det handler om at skabe 
vækst.  

Det er svært, når man står med sådan en trussel foran sig 
også at tænke ud i fremtiden og have andet fokus end 
corona. Men det er ikke desto mindre vigtigt, at vi fastholder 
opmærksomheden og fortsætter med at arbejde for de 
mærkesager, som også var betydningsfulde, inden det meste 
af verden blev sat på pause af corona. Vi har dagsordener, 
som fortsat er vigtige, og som kræver handlekraft. Derfor har 
vi valgt i dette medlemsbrev at fokusere på klima, som også 
er tænkt ind i vækstudspillene fra en række andre brancher 
som et redskab til at få gang i hjulene igen.

Vi arbejder fortsat sammen med Dansk Skovforening om at 
udvikle et værktøj til klimaregnskaber på bedriftsniveau. Vo-
res ønske er at skræddersy en løsning, som udover landbrugs-
delen tager højde for både skov og vedvarende energikilder. 
Vi vender tilbage med mere information efter sommerferien.

Sektionen for Større Jordbrug arbejder vedholdende på at 
holde Landbrug & Fødevarer op på de omtalte dagsordener 
og holder skarpt øje med de skattemæssige faldgruber ved 
etablering af solceller og vådområder, som du kan læse mere 
om på de følgende sider.

Leder

Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på 

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrug.

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

Christina 
Ahlefeldt-Laurvig 
formand for 
Udvalget for 
Større Jordbrug

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG           JUNI 2020

Yara 4-punktsgaranti gør det ligetil at vælge gødning, så du som land-
mand altid træffer det rigtige valg.

Vi garanterer dig, at alle vores faste gødninger er testet til optimal spred-
ning, altid indeholder de deklarerede næringsstoffer og er fremstillet 
bæredygtigt med lavest mulige CO2-aftryk. Til glæde for både vores 
fælles miljø og din økonomi.

Vil du vide mere? Så læs videre på yara.dk/4-punkt

www.yara.dk                                       79 22 33 66

Spredning Indhold Miljø Sikkerhed DEC
LAR

ATI
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Det at drive et dansk landbrug er ikke blevet mindre komplekst. 
Tværtimod. Produktionen skal effektiviseres, gøres bæredygtig, 

og alt skal dokumenteres. 

Mere enkelt at gøre det rigtigt
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I disse tider hvor klimadebatten er 
højt prioriteret, kan det være fristende 
at supplere forretningen med udlej-
ning af landbrugsjord til opstilling af 
vedvarende energi, herunder f.eks. 
solcelleanlæg. Men pas på! Ikke alle 
er opmærksomme på, at de gælden-
de regler om ejendomsbeskatning 
betyder, at ejendomsskatten kan stige 
voldsomt ved at ”dyrke” grøn energi i 
modsætning til at dyrke mere traditio-
nelle afgrøder.

Landbrug & Fødevarer har et klart mål 
om, at jorden ikke beskattes ander-
ledes (hårdere), fordi den benyttes 
til vedvarende energi. Konkret er det 
målet, at ejendomsvurderingsloven 
ændres, så definitionen af produkti-
onsjord udvides til også at omfatte 
bæredygtige energisystemer, som 
f.eks. solceller og andre VE-anlæg.

Grønne investeringer kan være 
en hindring for skattemæssig 
succession og/eller indbetaling 
på ophørspension 
Det har altid været hovedreglen, at 
et generationsskifte bør planlægges 
i god tid. Har man samtidig investe-
ret i solceller, bør man være ekstra 
opmærksom, da investeringerne kan 
have skattemæssige ulemper, hvis ikke 
der handles i tide. Det gælder dels, 
hvis man ønsker at indbetale på en 
ophørspension, dels hvis man ønsker 
at gennemføre et generationsskifte 
med skattemæssig succession.

Siden 2017 har fortolkningen af passiv 
kapital været under uhensigtsmæssig 
forandring. Solceller og vindmøller er 
som udgangspunkt rent skattemæs-
sige driftsmidler og ikke fast ejendom. 
I flere afgørelser har Skatterådet og 

Landbrugsjord med vedvarende energi bør 
skattemæssigt forblive landbrugsjord 

• En ejendom kan skifte kategori fra 
at være en landbrugsejendom til 
en ikke-landbrugsejendom. Det 
gælder i både den gamle vurde-
ringslov og i den nye ejendomsvur-
deringslov. 
Kategoriseringen af ejendommen 
vil ifølge Skatteministeriet bero på 
en samlet bedømmelse af ejen-
dommens forhold. Grundlæggende 
skal der være egentlig landbrugs-
drift, for at ejendommen kan kate-
goriseres som landbrugsejendom. 

• Vælger ejeren at udleje sin jord helt 
eller delvist til solcelleanlæg, vil det 
være afgørende, om ejendommen 
ud fra en samlet bedømmelse fort-
sat kan kategoriseres som landbrug. 
Er det tilfældet, fastsættes grund-
skylden ud fra de nugældende 
regler til maksimalt 7,2 promille. 

• Skifter ejendommen derimod ka-
tegorisering fra landbrug til andet 
erhverv som følge af solcellerne, 
fastsættes hele ejendommens 
grundværdi (inkl. stuehuset) som 
en ikke-landbrugsejendom, og 
hele ejendommens grundskyld 
fastsættes ud fra den almindelige 
grundskyldspromille, dvs. mellem 
16 og 34 promille (fra 2024 mak-
simalt 30 promille). Det vil fordyre 
den grønne omstilling og være en 
barriere for en udbygning af den 
vedvarende energi. Samtidigt kan 
en landmand risikere, at jord, som 
der planlægges at etablere solceller 
på, vil blive beskatte som industri-
jord, også selvom solcellerne aldrig 
bliver bygget.

Af Maria Eun Elkjær
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Landsskatteretten dog sidestillet 
solcelleanlæg med ”fast ejendom eller 
lign.”, som svarer til passiv virksomhed 
i relation til pengetankopgørelsen. 
Skattestyrelsens argument er, at 
solceller og vindmøller har karakter af 
fast ejendom, fordi de er stationære, 
bestemt til at blive på stedet, og har 
en vis størrelse

På baggrund af praksis kan det kon-
kluderes, at solceller/vindmøller kun 
bliver karakteriseret som såkaldt aktiv 
kapital, hvis de indgår direkte i den 
pågældende aktive virksomhed, der 
overdrages. Det betyder, at der skal 
være en direkte driftsaktivitet med 
produktionsenhederne og formentligt 
et risikoelement.

Det er Landbrug & Fødevarers opfat-
telse, at et krav om aktiv deltagelse 

i en aktiv virksomhed ikke stemmer 
overens med lovgivningen. Solceller 
og vindmøller er isoleret set elproduk-
tionsenheder - altså driftsmidler, og 
er allerede derfor aktiv kapitalanbrin-
gelse i relation til ”pengetankreglen”. 
Med en afgrænsning som beskrevet vil 
grøn energi ikke være en hæmsko for 
indbetaling på ophørspension og/eller 
generationsskifte med skattemæssig 
succession.

Indtil vi har den politiske opbakning, 
må vi dog acceptere den nuværende 
fortolkning i praksis. Opfordringen er 
derfor, at der disponeres med rettidig 
omhu, f.eks. ved at foretage mellemlig-
gende dispositioner.

Ved generationsskifte med skattemæs-
sig succession indtræder erhverver i 
overdragerens skattemæssige position 
ved overdragelse af bedriften. Det 
betyder, at beskatningen udskydes 
indtil det tidspunkt, hvor modtageren 
efterfølgende sælger bedriften. Skatte-
mæssigt anses modtageren for at have 
købt bedriften til samme pris og på 
samme tidspunkt som overdrageren. 

Indskydelse af provenu på en op-
hørspension eller generationsskifte 
med skattemæssig succession er 
betinget af, at virksomheden ikke er en 
såkaldt ”pengetank”.

Der er tale om en ”pengetank”, hvis: 

1. Mere end 50 pct. af virksomhedens 
eller selskabets indtægter stammer 
fra passiv kapitalanbringelse, dvs. 
kontanter, værdipapirer, fast ejen-
dom eller lign. 

2. Eller hvis handelsværdien af 
selskabets ejendomme, kontanter, 
værdipapirer eller lignende udgør 
mindst 50 % af handelsværdien af 
selskabets samlede aktiver. 

Indtægtskriteriet bliver opgjort som 
gennemsnittet af de seneste tre regn-
skabsår. Handelsværdikriteriet gælder 
både på overdragelsestidspunktet 
og opgjort som gennemsnittet af de 
seneste tre regnskabsår.
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Vi ved, at der generelt er stort fokus 
på at øge incitamentet til at skabe 
flere danske vådområder. Den 1. 
februar 2018 åbnede Landbrugs-
styrelsen f.eks. en tilskudsordning til 
fordel for etablering af vådområder. 
Ordningen er en del af det danske 
landdistriktsprogram 2014-2020, der 
har til formål at udvikle landdistrikter-
ne, bl.a. ved at forbedre landbrugets 
konkurrenceevne, styrke indsatsen for 
at forbedre klimaet, bruge naturens 
ressourcer bæredygtigt og skabe en 
balanceret udvikling i landdistrikterne. 
Det primære formål med vådområde-
ordningen er at forbedre vandmiljøet 
ved at reducere kvælstofbelastningen 
til det omkringliggende vandmiljø. 
Vådområdeordningen bidrager også 
til implementeringen af EU’s vandram-
medirektiv.

Tilsvarende er der politisk ønske om 
flere jordfordelingsprojekter. I Tør-
kepakken til landbruget fra den 28. 
september 2018 blev der afsat 150 
mio. kr. til multifunktionel jordforde-
ling. I år åbnes der op for en ordning, 
hvor kommuner og Naturstyrelsen kan 
søge om samtykke til, at Landbrugssty-
relsen gennemfører en jordfordeling, 
der skal realisere lokale projekter, som 
sammentænker landbrugsproduktion 
med bl.a. biodiversitet, drivhusgasre-
duktion, klimatilpasning, rent vandmil-
jø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. 

Sammenfattende er der ikke tvivl 
om det politiske budskab; antallet af 
vådområder og jordfordelingsprojek-
ter bør øges til fordel for klima og miljø. 
Men hvorfor er der ikke nogen, der 
omtaler de skattemæssige konsekven-
ser i forhold til ejendomsskatten? 
Inden etablering af vådområder eller 

jordfordelingsprojekter bør man være 
opmærksom på, at det kan udlø-
se en omkategorisering efter ”den 
gamle vurderingslov” eller den ”nye” 
ejendomsvurderingslov afhængig af 
ændringstidspunktet. 

Omkategoriseringen kan have stor 
betydning for ejendomsskatten mv. 
for det enkelte landbrug, der gerne vil 
iværksætte miljø- og klimaforbedren-
de tiltag. Ejendomsvurderingsloven 
kan betyde en væsentlig højere ejen-
domsskat mv.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at 
landbrugsjord – under visse betingel-
ser – i højere grad beskattes ensartet, 
uanset jordens anvendelse og størrel-
sen på den tilknyttede landbrugsejen-
dom. F.eks. bør det være en betingel-
se, at jorden anvendes eller tidligere 
har været anvendt som landbrugsjord. 

Ændringstidspunktet 
er centralt 
Ændringstidspunktet er i visse situatio-
ner centralt. Uanset hvornår etablerin-
gen gennemføres, vil mange 
landmænd, der anvender den gæl-
dende tilskudsordning til etablering af 
vådområder og samtykkeordning til 
jordfordelingsprojekter, dog blive un-
derlagt en ændret ejendomsvurdering 
af deres landbrugsejendom med risiko 
for omkategorisering. 
• Hvis ændringen (etablering af 

vådområder eller jordfordeling) 
etableres før den 1. oktober 2020, 
vil omvurderingen og den følgende 
kategorisering foretages efter den 
gamle vurderingslov.

• Hvis ændringen gennemføres efter 
den 1. oktober 2020, men før den 
1. januar 2021, antages det, at æn-

dringen kan påvirke ejendommens 
kategori pr. 1. januar 2021.

• Hvis ændringen etableres den 1. 
januar 2021 eller senere, vil det 
betyde en omvurdering og risiko for 
kategorisering efter ejendomsvur-
deringsloven, som får virkning for 
erhvervsejendomme fra den 1. 
januar 2021. 

De skattemæssige konsekvenser 
I forbindelse med større ændringer 
på matriklen udarbejder myndighe-
derne en ny ejendomsvurdering. Med 
denne vurdering er der risiko for en 
omkategorisering af ejendommen. 
Hvis ejendommen efter ændringen 
kategoriseres som en ejerbolig i stedet 
for en landbrugsejendom, mister 
landmanden adgangen til at anvende 
”bondegårdsreglen”. Dermed bliver 
landmanden pålagt en højere vurde-
ring af produktionsjorden end tilsigtet 
med tilskuds- og samtykkeordningen 
til hhv. vådområder og jordfordeling. 
Ligeledes bliver grundskyldspromillen 
højere. Derudover kan en omkate-
gorisering til ejerbolig have negative 
konsekvenser for ejeren i relation til 
bl.a. ejendomsværdiskat, virksom-
hedsordningen, fradrag for ejendoms-
udgifter og ejendomsavancen ved et 
fremtidigt salg. 

Man er altså efterladt med en uhen-
sigtsmæssig og utilsigtet økonomisk 
straf på baggrund af et klima- og 
miljøforbedrende tiltag. Landbrug & 
Fødevarer mener, det er dybt uhen-
sigtsmæssigt og en decideret hæmsko 
for den bæredygtige udvikling. Der 
arbejdes for, at man politisk får øjnene 
op for, at de høje skatter risikerer at 
eliminere incitamentet til at dyrke den 
klimavenlige fremtid. 

Af Maria Eun Elkjær
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4. september 2020 kl. 10-14.30
Erholm Fødevaremarked 
Karen Borchenfeldtsvej 2
5560 Aarup

Kom og mød andre medlemmer af 
Sektionen for Større Jordbrug og hør 
om erfaringer med udlejning. Vi holder 
medlemsmøde på den gamle avlsgård 
ved Erholm, hvor der i dag er indrettet 
fødevaremarked med specialiteter fra 
lokale producenter. På Erholm udlejes 
både til private og erhverv, og vært, Jan 
Cederfeld, vil sammen med en række 
oplægsholdere dele ud af sine erfarin-
ger med udlejning.

Tilmelding på stoerrejordbrug.dk

Årsmøde og vinterseminar 2021

1.-2. februar 2021
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Planlægningen af næste års årsmøde 
og vinterseminar er i fuld gang, og du 
kan allerede nu sætte kryds i kalende-
ren. 

Nærmere information om indhold og 
tilmelding til efteråret.

Husk at du altid kan orientere dig om Sektionen for Større Jordbrugs 
arrangementer på stoerrejordbrug.dk


