
- 63.000 kr. om året
hvis omfordeling af 
landbrugsstøtten realiseres”

SEKTIONEN FOR 
STØRRE JORDBRUG 

Der er løbende forslag om at 
indføre omfordelingsstøtte i 
Danmark, som går på at til-
godese de første ha med en 
højere støttesats end de sid-
ste. For et større jordbrug på 
500 ha betyder dette et netto-
tab på 63.000 kr. om året.

I Sektionen for Større Jordbrug har 
vi en helt klar og ensidig interesse 
i, at Danmark ikke vælger at gøre 
brug af omfordelingsmuligheden. 

Det må og skal være sådan, at 
grundbetalingen ikke forplumres i 
regler, som arbejder imod samling 
af landbrugsjord i større enheder.
 
Familielandbruget har i 2016 stil-
let forslag om dette i Landbrug & 
Fødevarers primærbestyrelse, og 
det blev takket være vores insiste-
ren ikke vedtaget. Men presset 
er der stadig, og vi har brug for at 
slå fast, at denne skævvridning 
er helt uacceptabel. Det sker kun    

igennem Sektionen for Større 
Jordbrug, at man entydigt slår 
til lyd for dette. En omfordeling 
vil blive meget dyr for alle større 
jordbrug i Danmark. Hvis omfor-
deling skal undgås, kræver det, 
at alle støtter aktivt i denne arm-
lægning.

Frederik Lüttichau
Formand for 
Sektionen for Større Jordbrug



   

SIDE 2

For Større Jordbrug er det en mær-
kesag, at vi ikke reguleres stram-
mere end andre medlemslande eller 
mere restriktivt, end EU lægger op 
til. Embedsværkets vurdering af 
grundvandstilstanden er et konkret 
eksempel på, at man går længere, 
end EU faktisk kræver. Dette er 
Større Jordbrugs primære fokus-
punkt.

I juni 2016 var Landbrug & Fødevarer på 
besøg i Kommissionens miljøkontor i 
Bruxelles. Missionen var at drøfte den 
positive udvikling i dansk landbrugs 
kvælstofeffektivitet, men undervejs kom 
det frem, at Kommissionen stadig fandt 
væsentlige udfordringer for Danmark, da 
25 pct. af grundvandet havde forhøjede 
værdier af nitrat. Et billede vi slet ikke kan 
kende i Danmark, og som er helt forkert! 
Det rigtige tal er omkring 2 pct.

Og herfra ruller skandalesagen om indbe-
retningen om grundvandsdata til Kom-
missionen. I Større Jordbrug var vi allerede 
ude i juli 2016 og bede formandskabet 
i Landbrug & Fødevarer om en hurtig 
kontakt til ministeriet – hvilket skete. Man 
fik sikret sig, at indberetningerne blev op-
dateret, og man fik fokus på principperne 
for indberetningen. En del blev rettet op, 
men man står stadig tilbage med væsent-
lige kritikpunkter, som skal kulegraves af 
uvildige eksperter:

• Har der været indberettet korrekt i 
forhold til nitratdirektivet, eller har der 
været misvisende indberetninger, som 
har belastet danske landmænd med 
unødig regulering?
• Vil man følge EU’s vejledning om 
tilstandsvurderingerne for de danske 
grundvandsforekomster i de kommende 
vandområdeplaner?

For Større Jordbrug er det en mærkesag, 
at vi ikke reguleres mere restriktivt, end 
EU lægger op til. Det er derfor nødven-
digt, at man følger EU’s vejledning og 
ikke går videre, medmindre der er en klar 
folketingsbeslutning herom. Det er et 
element vi vil have fokus på i den uvildige 
kulegravning. 

Vi skal huske på, at vi har en situation, 
hvor det danske grundvand er i rigtig god 
form, og udviklingen er positiv. Dette er 
netop beviset på, at en intensiv og bære-
dygtig landbrugsproduktion sagtens kan 
gå hånd i hånd, og det budskab skal vi øve 
os mere i at lancere. 

Grundvandssag 
Direktivnær regulering 
er vores mærkesag

Siden sidst – 
www.stoerrejordbrug.dk/nyhedsbrev

Nr. 14  2. december 2016  Kvælstofregulering: Paradigmeskifte eller ‘same as usual’

Nr. 15  21. december 2016 Lovovertrædelser ved import af fjervildt

Nr. 1  7. februar 2017  Grundvandssag: Følg vejledningen!

Nr. 2.  15. marts 2017  Pilotprojekt for SSJ-medlemmer: Biodiversitet og lokal synlighed

Nr. 3.  27. marts 2017  Vandløbssag: Miljøstyrelsen tilsidesætter partshøringsregler

Nr. 4          3. april 2017     DR - helt skæv vinkel på bo- & gaveafgift

Nr. 5          3. april 2017     Bo- og gaveafgiften for et større jordbrug svarer til én arbejdsplads
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SIDE 3

Regeringen opstillede i sit regerings- 
grundlag fra november 2016 et mål 
om at ville formulere en række am-
bitioner på naturområdet frem mod 
henholdsvis 2020 og 2030. 
Dette er bare et af fl ere tegn på, at natur 
og biodiversitet kommer til at fylde mere 
og mere på den politiske dagsorden. Også 
internt i landbruget er ”biodiversitet” et 
ord, vi hører og bruger oftere og oftere – 
og vi mærker også presset fra fl ere sider 
for, at det er os, der skal levere på den 
dagsorden.
Set fra Større Jordbrugs side kan dette 
øgede krav godt virke lidt urimeligt, da det 
jo netop i meget høj grad er vores med-
lemmer og deres forgængere på de store 
bedrifter, vi kan takke for, at vi i dag trods 
alt har mange af fx de højmoser, urørte 
skovarealer, overdrev og søer, som i dag 
rummer en stor del af vores naturværdier. 
Og også i den daglige drift fylder det at 
integrere natur og biodiversitet i land-
brugsdriften hos vores medlemmer. Et 
eksempel er de godt 250 biotopplaner, 

et andet er det aktuelle pilotprojekt, som 
Større Jordbrug lige nu kører med Syn-
genta, om etablering af blomsterstriber til 
gavn for bestøvere. Vi gør meget, og det 
skal vi fortsætte med. I fremtiden skal vi 
arbejde for, at vi også får anerkendt denne 
indsats. 
En anden ting, som kan virke urimelig, 
er det til tider ukritiske krav om ”mere 
biodiversitet”, som vi møder fra mange af 
naturorganisationerne. Vi udelukker ikke, 
at der er områder, hvor naturen har brug 
for en hånd – men det er helt afgørende, 
at den indsats, der evt. lægges op til, 
kommer til at ske ud fra nogle klare faglige 
forudsætninger, så der er styr på både 
behov og eff ekt. 
Et eksempel kan være den historie, der 
kørte i medierne for et par uger siden, om 
at det går tilbage for agerlandets jordru-
gende fugle. Forskere har beskrevet en 
nedgang for blandt andet vibe og lærke, 
og samfundet har et ønske om at vende 
denne udvikling. 
Fra landbrugets side vil vi gerne være med 
til at fi nde løsninger på sådanne problem-

stillinger, men det er helt afgørende, at 
det kommer til at ske på baggrund af reel 
faglig viden. Det nytter ikke noget blot 
at opstille et krav om, at der bliver taget 
landbrugsjord ud af drift, hvis man ikke 
har den tilstrækkelige viden om, hvorfor 
de forskellige arter går tilbage – og hvad 
der skal til for at vende en sådan udvikling. 
Forskerne bag undersøgelsen om agerlan-
dets fugle pegede selv på, at der for hver 
art mangler viden om præcis, hvad der 
kan gøre en forskel. På den baggrund var 
deres anbefaling mere forskning og mere 
overvågning. En sådan tilgang kan vi godt 
tilslutte os!
Andre helt afgørende forudsætninger, 
når vi taler om natur og biodiversitet, 
er inddragelse af lodsejere på et tidligt 
tidspunkt samt etableringen af gode og 
attraktive betalingsordninger. Begge dele 
handler i bund og grund om respekten 
for den private ejendomsret – og ingen af 
delene håndteres optimalt i dag. 
I Større Jordbrug arbejder vi for, at natur-
pleje skal være en lønsom forretnings-
model.

Biodiversitetskrav 
mangler klare mål

”Naturpleje skal 
være en lønsom 

forretningsmodel”
Malthe C. Holst
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Trods ihærdig indsats fra bl.a. 
Danmarks Radio med forsøg på at 
skabe politisk splid mellem aftale- 
parterne forventes det stadig, at 
lovforslaget om en nedsat bo- og 
gaveafgift ved generationsskifte 
vedtages i Folketinget med Rege- 
ringen og Dansk Folkeparti.

Det har været en lang sej kamp, men det 
er lykkedes at sikre et politisk fl ertal for 
udfasning af bo- og gaveafgiften, som 
dræner store mængder kapital fra de 
danske familieejede virksomheder. Vi er 
fl ere fædre til denne sejr, og det kan ikke 
gøres alene, men der er ingen tvivl om, at 
Sektionen for Større Jordbrug har en stor 
aktie heri.

Stadig plads til forbedringer
Lovforslaget har været længe undervejs, 
og det har uden tvivl været vanskeligt 
for Regeringen og Skatteministeriet at 
stykke et forslag sammen, der afgrænser 
den nedsatte afgift, hindrer skattespeku-
lation og samtidig gør lempelsen reel. 

Via Landbrug & Fødevarer har vi haft 
en række forslag til forbedringer af lov-
forslaget, og der er stadig områder, hvor 
forslaget desværre ikke helt rammer plet. 
F.eks. tager forslaget ikke højde for de 
mange generationsskifter, der gør brug 
af gældsbreve, og den lange indfasnings- 
periode for nedsættelsen er i sig selv 
uhensigtsmæssig. 

Til gengæld har vi fået med i værnsreg- 
lerne, at udlejning/bortforpagtning af 
fast ejendom, som benyttes til landbrug, 
gartneri, planteskole, frugtplantage eller 
skovbrug, fortsat ikke anses for ”passiv 
kapitalanbringelse”, hvilket ellers var 
regeringens tidligere forslag. Samtidig 
er arvekredsen for reglerne udvidet til 
søskende og søskendes børn, hvis over-
drager ikke selv har børn.

Det rigtige for Danmark er en 
komplet afskaff else
Der er p.t. ikke et politisk fl ertal for en 
total afskaff else, men vi er dog glade for, 
at VLAK-regeringen deler vores ambition 

om helt at fjerne bo- og gaveafgiften ved 
generationsskifter. For at opnå et politisk 
fl ertal kræves det, at vi få overbevist 
øvrige politiske partier om, at en kom-
plet afskaff else vil være det rigtige for 
Danmark, og at der er samfundsmæssige 
værdier ved en afskaff else. Eksempelvis 
har vi argumenteret for, at en afskaff else 
vil generere økonomisk råderum for én 
fuldtidsansat eller investeringer, som 
på anden måde skaber vækst og job i 
lokalsamfundet. Den argumentation 
vil vi i Sektionen for Større Jordbrug 
naturligvis dele med beslutningstagerne 
på Christianborg.

Bo- og gaveafgiften 
er på vej ned


