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Internt fokus i Sektionen 
for Større Jordbrug

Mange ting er sket, både hos Sektionen 
for Større Jordbrug og L&F generelt 
de sidste par måneder. For sektionen 
var det afholdelsen af et vellykket 
forårsseminar, der fyldte en stor del af 
april måned. For L&F som organisation 
generelt er der også sket mange ting 
– omstruktureringen af hele medlems-
siden, både for virksomhederne og 
primærmedlemmerne, etableringen 
af en planteafgiftsfond og det politiske 
arbejde omkring grøn energi har fyldt 
meget.  

Forårsseminariet i Vejle
Den 25.-26. april blev forårsseminariet 
afholdt på Hotel Munkebjerg i Vejle. 
Det var to gode dage, som mange af 
jer og hele bestyrelsen havde fornøjel-
se af at deltage i, og som blev afholdt 
i smukke forårsomgivelser på Hotel 
Munkebjerg. 

Med udsigt til Vejle Fjord blev jeg og de 
cirka 50 andre medlemmer af sektio-
nen klogere på adfærdsbeslutninger, 
den globale økonomi i en tid med krig 
og finansielle effekter af Corona, EU’s 
fokus på nyere fødevareforsyningssik-
kerhed med Europa-parlamentariker 
Asger Christensen og en masse andet. 

Vores to-dags seminar er efterhånden 
en helt særlig tradition. I dagligdagen 
har vi fokus på vores bedrifter, men 
af og til er der behov for, at vi trækker 
stikket, glemmer såmaskinen og i stedet 
lade os inspirere af de dygtige indlægs-
holdere.

Det er altid en kæmpe fornøjelse at 
mødes med vores medlemmer og tale, 
grine og blive klogere sammen, og jeg 
kan ikke vente, til vi ses igen. 

Næste år går vi tilbage til den vanlige 
model med et todages vinterseminar. 
Vi kaster os allerede nu over at sam-
mensætte et program, der forhåbentlig 
bliver lige så spændende, som det vi 
lige har gennemført. 

Bestyrelsen kan allerede på nuværende 
tidspunkt, dele at forårsseminariet bli-
ver afholdt i perioden 1-2 februar 2023. 
Vi er allerede nu ved at planlægge 
programmet og tager gerne imod ideer 
til interessante oplægsholdere. 

L&F 2.0 – organisations-
ændring i L&F
Tidligere i juni blev den nye struktur i 
Landbrug & Fødevarer præsenteret. 
Strukturændringen betyder en sam-
mensmeltning af primær- og virksom-
hedssiden, og en ændring i antallet 
af ledelseslag fra syv til tre. Den nye 
udgave af organisationen er planlagt 
til at skulle træde i kraft i start 2023, og 
inden da skal den nye struktur godken-
des endeligt på delegeretmøde. 
 Sektionen for Større Jordbrug, har 
fået en plads i det andet ledelseslag, 
forretningsudvalget. I forretningsudval-
get kommer der til at sidde, foruden en 
repræsentant fra SSJ, virksomhedsmed-
lemmer, sektorformænd, primærmed-
lemmer, repræsentant fra familieland-
bruget og to kompetence medlemmer. 

De øvrige processer, som skal udarbej-
des som konsekvens af organisations-
ændringen, kommer som sådan ikke 
til at påvirke SSJ’s mandat i den nye 
organisation, men selve fordelingen 
af mandater ift. indflydelse blandt de 
forskellige foreninger ift. tildelingen af 
primærmedlemmernes interessenter 
i forretningsudvalget bliver vigtigt for 
vores videre arbejde og alliancer blandt 
medlemmerne af både hovedbestyrel-
sen og forretningsudvalget. 

Jeg ser frem at kunne fortælle jer mere 
om udvælgelsesproceduren ifm. vores 
mandat i forretningsudvalget og de an-
dre medlemmer i forretningsudvalget, 
når vi kommer på den anden side af 
sommerferien og nærmer os delegeret-
møde i midten af november. 

Etablering af plant-
eafgiftsfonden
Sektionen for Større Jordbrug er blevet 
”founding partner” i oprettelsen af den 
nye planteafgiftsfond. På den måde 
sikrer vi os, at vi sidder med ved bordet 
i den bestyrelse, som skal prioritere 
fondens midler. Bestyrelsen får 12 
medlemmer, hvoraf otte repræsenterer 
erhvervet og de fire resterede øvrige 
samfundsinteresser. 
Behovet for Planteafgiftsfonden opstod 
på grund af landbrugsaftalens initiativ 
til en ny Fond for Plantebaserede Føde-
varer. Denne nye fond og nogle andre 
initiativer finansieres via en reduktion af 
Promilleafgiftsfonden midler, og derved 
risikerer en række udviklingsindsatser til 
gavn for den brede planteproduktion af 

Leder Christina 
Ahlefeldt-Laurvig 

formand for 
Udvalget for 

Større Jordbrug

SIDE  2



bortfalde.
Planteafgiftsfonden skal finansiere 
forskning og udvikling indenfor den 
brede planteproduktion, til gavn for 
alle landmænd og erhvervet, herunder 
særligt de udfordringer plantesektoren 
står overfor ift. produktion, gødnings-
håndtering, pesticidindsats og miljøind-
sats m.m. 

Etableringen af sådan en Planteaf-
giftsfond kommer til at betyde noget 
for alle jer medlemmer. Dels i forhold 
til den mulige udvikling af erhvervet, 
qua. fondens midler til forskning og 
innovation – dels i forhold til den pris 
på 15 kr. pr. hektar, der forventes at 
skulle opkræves for planteavlere i 
erhvervet, som modtager grundbeta-
ling. Der er enighed om, der skal udvises 
konservativ adfærd overfor eventuelle 
fremtidige forhøjelse af afgiften – de 
bør begrænses til at følge pristalsregu-
leringen. 

De tre afgiftsfonde for de plantebasere-
de produktionsgrene, Frø-, Kartoffel-, og 
Sukkerroeafgiftsfonden varetager dele 
af de udviklingsbehov, der er relevant, 
men ikke de generelle udviklingsbehov 
for alle planteavlere. 

På vegne af formanden, Christina Ahle-
feldt-Laurvig
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EU-Kommissionen fremlagde 
den 22. juni et forslag til en ny 
forordning, der skal fastsætte 
bindende mål for naturgenop-
retning over hele Europa. Der 
er tale om meget ambitiøse mål, 
der også kan få stor betydning 
for landbruget. Landbrug & 
Fødevarer peger på behovet 
for realistiske mål samt en reel 
finansiering af de kommende 
tiltag. 

Udkastet til den nye forordning om 
bindende mål for naturgenopretning 
har været forsinket i længere tid, men 
blev fremlagt af Miljøkommissær Sin-
kevičius på et pressemøde den 22. juni. 
Forordningen er en del af EU’s biodiver-
sitetsstrategi fra 2020 og har til formål, 
at sikre genopretning af naturtyper og 
levesteder for arter over hele Europa. 
Ud over at sikre biodiversiteten skal 
forordningen også bidrage til opfyldelse 
af klima-målene samt skabe grundlag 
for mere robuste fødevaresystemer 
gennem sikring af naturlige processer – 
herunder bestøvning af afgrøder, rent 
vand og afbødning af klima-forandrin-
ger.

Forordningen, som vil være direkte bin-
dende for medlemsstaterne, når den 
er vedtaget, sætter en række mål for 
genopretning af forskellige naturtyper 
og områder.

For det første lægges der op til at sætte 
bindende mål og tidsfrister for forbed-
ring af tilstanden af de arter og naturty-
per, som er forvejen er beskyttet af EU’s 
habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. 
Her lægges der op til, at 30 pct. skal 
være genoprettet i 2030, mens målet 
er 90 pct. i 2050.

Forordningen fastsætter også mål for 
naturen på havet, i skovene og byerne, 
og så udstikker den en række ambitiøse 
mål rettet direkte mod landbrugsarea-
ler. Her lægges der blandt andet op til, 
at der skal ske en generel forbedring af 
biodiversiteten, der skal kunne måles 
på en række parametre – herunder 
antallet af sommerfugle, andelen af 
ikke produktive arealer (småbiotoper, 
læhegn m.v.), samt jordens indhold af 
organisk kulstof. Der skal også ske en 
markant forbedring af tilstanden for 
agerlandets fugle, lige som der fastsæt-
tes mål for udtagning af tøvejorder.
Der opstilles også et generelt mål om, 
at tilbagegangen i bestøvere skal stand-
ses generelt i alle økosystemer.

Uklare konsekvenser og uklar 
finansiering
Landbrug & Fødevarer ser med stort 
alvor på det nye udkast til forordning, 
da der er tale om en række meget am-
bitiøse mål, som det kan være vanske-
ligt på nuværende tidspunkt at forudse 
konsekvenserne af. EU−Kommissionen 
har fået udarbejdet en konsekvensana-
lyse af forslaget, men den ser ikke spe-
cifikt på konsekvenserne for de enkelte 
berørte sektorer. Der er også fortsat en 
række uklarheder i forhold til definiti-
oner og indholdet i de konkrete mål, 
som kan have stor betydning for hvor 
indgribende målene vil være. Det er i 
den forbindelse helt afgørende, at de 
mål der lægges op til, ikke er urealistiske 
i forhold til både omfang og den tid, der 
afsættes til at nå målene. 

Selvom forslaget anerkender, at der kan 
være konsekvenser for private lodseje-
re og nævner behovet for kompensati-
on, er der ikke nogen klare anvisninger 
af, hvordan forslaget skal finansieres. 

Der peges både på en række EU-midler 
- herunder den fælles landbrugspolitik, 
nationale midler og finansiering fra 
private fonde og firmaer.

På denne baggrund vil det være helt 
afgørende for landbrugserhvervet, at 
det i langt højere grad slås tydeligt fast, 
at der skal ske fuld kompensation af 
berørte lodsejere og at der skal sikres 
en stabil og realistisk finansiering. Sam-
tidig er det afgørende at medlemssta-
terne finder de tilstrækkelige midler til 
sikre en monitering af naturtilstanden 
således, at der kan fastsættes fagligt 
holdbare baselines og sikres en løben-
de opfølgning.  

Den videre proces
Forslaget til forordning skal nu gennem-
gå den almindelige lovgivningsprocedu-
re i EU, hvor den skal godkendes både i 
Rådet og Parlamentet, og hvor der kan 
komme ændringer til forslaget.

Da der er tale om en forordning vil det 
sige, at den efter sin vedtagelse er direk-
te gældende for medlemsstaterne. I 
første omgang betyder det, at med-
lemsstaterne har to år til at udarbejde 
såkaldte ”nationale genopretnings-
planer”, der skal beskrive, hvordan de 
forventer at nå de mange mål. Disse 
planer skal udarbejdes i dialog med 
relevante interessenter.

Landbrug & Fødevarer har løbende 
været i dialog med Copa-Cogeca (den 
europæiske landbrugsorganisation) 
om udkastet til forordning og vil i de 
kommende måneder arbejde både 
nationalt og på EU-niveau for, at forord-
ningen får et omfang og en form, der 
gør det muligt for landbruget forsat at 
sikre en konkurrencedygtig produktion 

Bindende naturmål med 
store konsekvenser
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Bindende naturmål med 
store konsekvenser

af fødevarer i balance med natur og 
miljø. 

I den forbindelse er det vigtigt ikke bare 
at se på konsekvenserne af naturgen-
opretningsforordningen isoleret, men 
også at tage de mange andre initiativer 
fra Jord-til-bord og Biodiversitetsstrate-
gien med i betragtning, da alle bidrager 
til stadig større pres på landbrugser-
hvervet. 

Biodiversitet fylder mere og mere 
på den politiske dagsorden – både 
nationalt og på EU−niveau. Senest har 
EU−Kommissionen fremlagt et forslag 
til en forordning med bindende mål for 
genopretning af natur- og biodiversitet 

i hele Europa, som også kan få stor 
betydning for de danske landmænd.

Hvis vi skal nå i mål med de stadig 
større ambitioner, der er for natur og 
biodiversitet er det helt afgørende, at 
det sker på en måde, der både er fagligt 
funderet, og som giver mulighed for 
samtidig at drive et konkurrencedygtigt 
land- og skovbrug.

I Sektionen for Større Jordbrug er det et 
område, som vi har fokus på. Det er vig-
tigt for os at vise, at man både kan tage 
hånd om naturværdierne og samtidig 
have en moderne jordbrugsproduktion. 
For os er det afgørende, at den private 
ejendomsret bliver respekteret, og 

at ejerne inddrages mest muligt i at 
fastlægge mål og indsatser. Hvis det 
overholdes, kan vi som ejere af en stor 
del af Danmarks naturværdier være 
med til at gøre en forskel for natur og 
biodiversitet.

Rosenfeldt Gods der medvirker i Sek-
tionens film vedr. biodiversitet som nu 
er uploadet på hjemmesiden og som 
nu kan deles på sociale medier. Film er 
oftest et rigtig godt udgangspunkt for 
en god dialog både med omverdenens, 
kolleger og medarbejdere om, hvordan 
vi kan vise vejen frem. Så del den gerne.
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Maria Østergaard, chefkonsu-
lent hos L&F, var til stede på 
udvalgsmøde i Sektionen for 
Større Jordbrug tilbage i maj. 
Her gav hun en kort introdukti-
on til den nye CAP (den Fælles 
Landbrugspolitik) som træder i 
kraft i 2023. 

Den danske plan for reglerne i den 
nye CAP er sendt til godkendelse hos 
EU-Kommissionen, og EU-Kommissio-
nen har sendt kommentarer tilbage til 
Danmark. Det forventes, at Danmark 
vil svare på Kommissionens kommen-
tarer inden sommerferien. De endelige 
regler i bekendtgørelser og vejlednin-
ger forventes først kendt sidst på året.

Nogle af de vigtige mærkesager for SSJ 
i forhold til den nye CAP er forklaret 
herunder. 

Støttelofter (capping) og 
omfordelingsstøtte
For SSJ er det en vigtig mærkesag at 

undgå støttelofter og omfordelings-
støtte. Vi bifalder derfor, at der er lagt 
op til, at der hverken skal indføres 
støttelofter eller omfordelingsstøtte i 
Danmark. Det er vigtigt, at den danske 
regering holder fast i denne beslut-
ning, også selvom EU-Kommissionen 
stiller kritiske spørgsmål til den danske 
implementering.

Ifølge EU-reglerne er det frivilligt for 
det enkelte medlemsland at indføre 
støttelofter og degressivitet (degres-
sivitet er en procentvis reduktion af 
støtten over et vist niveau).
Det er obligatorisk at indføre 10 pct. 
omfordelingsstøtte. Medlemslandene 
kan dog undlade at indføre omforde-
lingsstøtte, hvis der sker en omforde-
ling af midlerne mellem store og små 
bedrifter på anden vis. 

I Danmark er det besluttet, at der 
hverken indføres støttelofter, de-
gressivitet eller omfordelingsstøtte. 
EU-kravet til omfordeling opfyldes 

hovedsageligt via udjævningen af 
hektarstøtten.

EU-Kommissionen har bedt Danmark 
om at sende ekstra dokumentation 
for, at den interne udjævning m.v. 
opfylder EU-kravet som alternativ til 
omfordelingsstøtte. 

Præcisionsjordbrug
I SSJ ser vi det som meget vigtigt, at 
EU’s landbrugspolitik er med til at 
fremme den grønne omstilling af 
erhvervet ved at udbyde støtteord-
ninger, der kan søges bredt af alle 
landmænd og fremmer bæredygtige 
produktionstiltag som for eksempel 
præcisionsjordbrug.

Det er skuffende, at præcisionsjord-
brug ikke vil være en mulighed under 
den nye ordning til biodiversitet og 
bæredygtighed. Vi ser netop fremme 
af præcisionsjordbrug som en naturlig 
del af den bæredygtige produktion i 
Danmark. Vi vil derfor fortsat arbejde 

EU’s landbrugspolitik 
kan påvirke Sektionens 
muligheder for omstilling 
på bedrifter. 
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EU’s landbrugspolitik 
kan påvirke Sektionens 
muligheder for omstilling 
på bedrifter. 

for, at der kommer flere muligheder i 
EU’s landbrugspolitik for at belønne 
denne udvikling, hvis muligheden 
byder sig på et senere tidspunkt.

Ifølge EU-reglerne, vil det være muligt 
at give tilskud til præcisionslandbrug. 
I forbindelse med Landbrugsaftalen 
indgået den 4. oktober 2021 er det 
besluttet, at der i Danmark ikke vil 
blive lavet en bred tilskudsordning 
(bio-ordning eller på engelsk eco-
scheme), som giver tilskud til præcisi-
onslandbrug. Det er dog muligt at få 
tilskud til præcisionslandbrug (gødsk-
ning) under den målrettede regulering. 
Denne ordning kan dog kun søges af 
landmænd, der har arealer beliggende 
i vand-opland med et indsatsbehov i 
den målrettede regulering.
Der kan potentielt være en mulighed 
for at justere på bio-ordningerne, hvis 
det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig 
søgning til de bio-ordninger, som bliver 
indført i Danmark.

Krav om etablering af 4 pct. 
ikke-produktive arealer
Vi forstår i SSJ slet ikke, hvorfor det ikke 
vil være muligt at tælle de eksiste-
rende læhegn med til opfyldelsen af 
det nye krav om etablering af 4 pct. 
ikke-produktive arealer på bedrifterne. 
Læhegnene er jo netop gavnlige for 
biodiversiteten og skal derfor beløn-
nes. Det er dog vigtigt, at læhegnene 
ikke beskyttes, så de ikke må fjernes 
igen. Vi behøver vores frihed til at 
tilrettelægge markdriften og place-
ringen af læhegnene bedst muligt på 
vores bedrifter.

4 pct. kravet er et af de områder, hvor 
vi mangler rigtig mange afklaringer af 
de præcise regler. Det er dybt pro-
blematisk, at vi ikke allerede nu ved 
præcist hvad vi skal gøre i marken, 
for at opfylde kravet. Vi er jo allerede 
nu ved at lave planerne for næste års 
afgrøder.

Som hovedregel skal alle landmænd 
udlægge 4 pct. af deres omdriftsareal 
til ikke-produktive arealer. I Danmark 
er det i forbindelse med landbrugs-
aftalen besluttet, at brak, bræmmer, 
3-m bræmmer, GLM fortidsminder, 
GLM-søer, eksisterende markkrat og 
småbiotoper kan tælle med i opfyl-
delsen af kravet. I Danmark vil det 
ikke være muligt at tælle eksisterende 
læhegn med i kravet.

EU-Kommissionen foreslår, at der 
indføres en beskyttelse af læhegnene 
i Danmark. Dermed vil landmanden få 
en KO (krydsoverensstemmelse)-sank-
tion, hvis de fjernes. De vil så også 
kunne tælle med i 4 pct. kravet. 
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Planlovsbarriere for solceller og 
opsætning af vedvarende energi
Flere medlemmer af SSJ oplever 
udfordringer med at få godkendelse af 
solcelleprojekter på deres arealer med 
henvisning til landskabelige værdier og 
den overordnede planlægning i kom-
munerne. Problematikken har vist sig at 
være særligt udbredt for medlemmer 
med areal udpeget som herregårds-
landskab i kommuneplan. En proble-
matik som SSJ har været opmærksom 
på, og som der er inkluderet i den nye 
aftale om vedvarende energi, der blev 
indgået i sidste uge. 
Nedenfor redegøres for de konkrete 
problematikker i henhold til planloven 
m.m. 

Barrierer i planloven
Opsætning af solcelleanlæg i terræn, 
herunder på lavbundsarealer, kræver i 
dag kommunal godkendelse. Retnings-
linjerne for den lokale planlægning har 
dog vist sig at variere meget mellem 
kommunerne, hvor nogle kommuner 
vægter andre hensyn end lokal produk-
tion af vedvarende energi meget højt. I 
tilfældet med solcelleanlæg kan det fx 
være hensynet til økologiske forbindel-
ser, beskyttede naturområder, land-
skabelige bevaringsværdier, herunder 
herregårdslandskaber, samt mulighe-
den for genopretning af vådområder. 

En væsentlig faktor for kommunernes 
mulighed for at planlægge for etable-
ring af tekniske anlæg i det åbne land er 
hensynet til nationale interesser fastsat 
i planloven, som blev indsnævret med 
den seneste ændring af planloven, 

der trådte i kraft i 2017, til følgende fire 
områder:
1. Vækst og erhvervsudvikling, f.eks. 

fastholdelse af store produktions-
virksomheder

2.  Natur- og miljøbeskyttelse, f.eks. 
Natura 2000-områder 

3. Kulturarvs- og landskabsbevarelse 
f.eks. bevarelse af strandenge, 
herregårdslandskaber og ådale

4. Hensyn til nationale og regionale 
anlæg, f.eks. transportkorridorer 

Kommuneplanerne skal ifølge de 
nationale interesser indeholde retnings-
linjer til sikring af bevaringsværdige 
landskaber, som i udgangspunktet fri-
holder dem for byggeri og anlæg. Den 
specifikke afgørelse skal dog træffes på 
baggrund af en konkret vurdering i det 
pågældende landskab. 

Placering af solceller på arealer 
udpeget som herregårdslandskaber 
vil formentlig kræve en ændring i den 
nationale afvejning af landskabelig 
værdi og beskyttelseshensyn til fx her-
regårdslandskaber i forhold til samek-
sistens og placering af solceller. SSJ har 
arbejdet for, at lodsejere, som ønsker at 
benytte arealer – herunder arealer som 
er udpeget som herregårdslandskaber 
– til etablering af solceller, får mulighed 
for dette. 

Ny aftale om grøn strøm 
– juni 2022
Regeringen (S), Venstre, Socialistisk Fol-
keparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 

Det Konservative Folkeparti, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance, Alternati-
vet og Kristendemokraterne indgik 
d. 25. juni en aftale om mere grøn 
strøm. Aftalen har til hensigt at sikre en 
markant udbygning med vedvarende 
energi fra havvind, landvind og solcel-
leparker frem mod 2030 og i årene 
efter. Aftaleparterne er bl.a. enige om 
at sikre rammevilkår, der kan muliggøre 
en firedobling af den samlede elpro-
duktion fra solenergi og landvind frem 
mod 2030.  Med henblik på at fjerne 
barrierer for opsætning af vedvarende 
energi er aftalepartierne herudover 
enige om, at der skal gennemføres en 
ændring af planloven, der muliggør 
opsætning af VE-anlæg i såkaldte her-
regårdslandskaber, således at der sikres, 
at flere arealer i det åbne land kan 
anvendes til produktion af vedvarende 
energi. Indenrigs- og boligministeren vil 
kunne gøre indsigelse, hvis der er tale 
om et herregårdslandskab af en særlig 
kvalitet. Det vil i sådanne tilfælde være 
indenrigs- og boligministerens kompe-
tence at afveje den nationale interesse 
i bevarelse af et særligt herregårdsland-
skab over for den nationale interesse i 
udbygning af vedvarende energi. 

SSJ samt L&F har i sit politiske arbejde 
haft fokus på barriererne med herre-
gårdlandskaber og er positive overfor, 
at de lempelser, der er nævnt i aftale-
teksten. 

For medlemmer af SSJ, vil den nye aftale 
sandsynligvis give mulighed for mere 
ensartede regler kommunerne imellem, 
da det fremadrettet er en stor national 
prioritering. 

SIDE  8



Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

Grafik.: LandbrugsMedierne
Foto: Colourbox m.f. 
Redaktion: Sigrid Nikoline Nerlov 

Planlovsbarriere for solceller og 
opsætning af vedvarende energi

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG            JULI  2022

Nye regler for lagerbeskatning 
træder i kraft pr. januar 2023

Landbrug & Fødevarer kan oriente-
re om at Skatteministeriet d. 1. juli 
har sendt et lovforslag i høring om 
lagerbeskatning af ejendomsavancer. 
Fristen for udarbejdelse af hørings-
svaret har deadline d. 18. august 
2022. Lagerbeskatning af selskabers 
ejendomsavance er en del af finansie-
ringen af ”Arne-pensionen”, der skal 
træde i kraft i 2023.

På nuværende tidspunkt kender vi 
ikke den præcise afgrænsning af, hvad 
der er omfattet af lagerbeskatning 
eller ej, men Skatteministeriet har 
tidligere svaret på et spørgsmål fra V, 
at udlejning af jord vil være omfattet. 
Ligesom forslaget også omfatter 

boligejendomme og erhvervsejen-
domme, der ejes af et selskabsbeskat-
tet selskab og anvendes til udlejning. 
Det forventes yderligere, at der vil 
blive indført en beløbsgrænse på 100 
mio. kr., og det er selskabsbeskattede 
selskaber, der omfattes. 

Som medlem af Sektionen for Større 
Jordbrug, er vi i L&F interesseret I at 
vide, om lagerbeskatning evt. rammer 
dig som ejer. På den måde kan vi 
sammen udarbejde et høringssvar til 
Skatteministeriet.

Kontakt sekretariatet på 
stoerrejordbrug@lf.dk hvis du mener 
at dette vil påvirke din bedrift. 


