
“Derfor er vi 
interessante 
at have med 
til bords”

SEKTIONEN FOR 
STØRRE JORDBRUG 

Sektionen for Større Jordbrugs mis-
sion er at varetage større bedrifters 
ervervs- politiske interesser og sikre 
deres mulighed for frit at kunne 
drive erhvervsorienteret jordbrug. 
Det er en mission med langt sigte.

Vi mener grundlæggende, at de større 
jordbrugs erhvervsinteresser sikres gen-
nem saglighed. Til daglig sætter vi høje 
krav til os selv og vores omverden om 
en saglig tilgang baseret på faglige ar-
gumenter, ligesom vi står vagt om ejen-
domsrettens ukrænkelighed. Vi er derfor 
ikke enige med alle, vi møder, men min 
vurdering er dog, at vi nyder stor respekt 
også blandt vores politiske modstandere 
på grund af vores tilgang. 

Men hvorfor er det egentligt, at vi oplever, 
at man både på Axelborg og Christians-
borg lytter særligt til, hvad vi har at sige 
om forskellige dagsordner? Det kan der 
jo være mange grunde til, men min per-
sonlige vurdering er, at vi opleves som 
interessante, fordi vi grundlæggende 
opleves som bærende, opfører os ansvar- 
ligt og peger på løsninger, hvor der er ud-
fordringer. 
 
I Sektionen for Større Jordbrug er vi 
ikke bange for at gå forrest med at 
løse de udfordringer, samfundet står 
overfor. Vi mener først og fremmest, at 
hvis der er et problem, så skal det løses. 
Det ligger ikke til vores natur at stå på 
sidelinjen og stille krav uden at involvere 

os, og det vil i mine øjne også være uintel-
ligent, for så kan man være sikker på, at 
man mister sin ind� ydelse på sigt. 

Vi bliver ved med at afsøge forret-
ningsmuligheder, som passer med de 
unikke ressourcer og kompetencer, 
vores medlemmer besidder. Og vi vil 
presse på, for at vores medlemmer kan 
udvikle nye forretningsområder ved at 
fjerne barrierer og løse udfordringer. 

Vi har det lange lys på, og vi tør gå forrest, 
og når vi gør det på en ansvarlig måde 
og sikrer, at samfundet får noget igen, 
er vi interessante at sidde til bords med, 
og derfor kommer vi også igennem med 
vores synspunkter.

Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug



SIDE 2

Udvalget for Større Jordbrug har besluttet 
at igangsætte en del aktiviteter, som har 
til formål at involvere sektionens medlem-
mer i udvalgets arbejde.

  Initiativer med formål at involvere 
  sektionens medlemmer
  • Medlemsundersøgelse
  • Medlemskortlægning
  • Udvalgsmøder ude i landet

Som beskrevet i de seneste nyhedsmails, 
gennemføres en medlemsundersøgelse i 
løbet af sommeren 2016, hvor udvalget
har bedt Holm Kommunikation om at in-

Sektionen for Større Jordbrug har gennem 
tiden nydt godt af at være på forkant med 
udviklingen via medlemskabet i European 
Landowners Organization (ELO). I dette 
forår deltog Større Jordbrug i konferencen 
Forum for the Future of Agriculture. Her 
blev der sat spot på de udfordringer, der 
ligger i at opnå en bæredygtig landbrugs- 
produktion. 
En hel central udfordring, som blev et om-
drejningspunkt på konferencen, er jordens 
bæreevne, der er under pres fra � ere sider. 
Som landbrugssektor har vi indvirkning 
på miljøet. Særligt peger man på, at tab 
i biodiversitet, udledning af kvælstof og 
klimaforandringer er forhold, hvor jordens 
bæreevne udfordres globalt. Der er højt 
politisk fokus på disse områder, hvor en 
stadig større del af forbrugerne i vores 
del af verden vil sætte krav til minimal 
påvirkning fra landbruget.

terviewe en del  medlemmer med henblik 
på at få redegjort for, hvorledes sektio-
nens medlemmer opfatter den inter-
essevaretagelse, som sektionen varetager. 
Meningen er at få et billede af, hvilke pri-
oriteter man bør sætte i udvalgsarbejdet.

Samtidig har udvalget igangsat en stra-
tegisk kortlægning af samtlige medlem-
mer som led i sektionens arbejde med at 
udøve en e� ektfuld interessevaretagelse 
og styrke netværket internt i sektionen. 
Kortlægning er en vigtig del af sektionens 
strategiske arbejde med at skærpe sin syn-
lighed og betydning på de erhvervsmæs-
sige områder samt i forhold til de natur- og 
miljøpolitiske områder. 

Det sætter krav til en fødevareproduktion 
og supply chain management fra produ-
cent til forbruger, hvor man giver merpris 
for fødevarer, der produceres med mini-
mal indvirkning på miljøet. Det er noget, 
vi traditionelt set er gode til i Danmark, og 

Som et tredje element er det besluttet, at 
udvalgets møder i efteråret afholdes ude i 
landet, hvor medlemmerne inviteres til at 
deltage til drøftelse af aktuelle sager. 
Konceptet skal først prøves af for at � nde 
sin endelige form, og intentionen er at 
skabe involvering og konstruktive input til 
udvalgets videre arbejde.

Læs videre på:
www.stoerrejordbrug.dk/nyhedsbrev - Nr. 4 & 8.

Tæt på medlemmerne

Tæt på fremtidens behov
vi skal udnytte det teknologiske forspring 
til at udvikle vores bedrifter efter den 
kommende efterspørgsel. Et tema vi helt 
sikkert vil arbejde videre med i Sektionen 
for Større Jordbrug i form af videndeling og 
politikudvikling.

Planetary boundaries (Rockström et al.)
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Den private 
ejendomsret 
skal forsvares
Ifølge Grundlovens § 73, stk. 1 er ejen-
domsretten ukrænkelig. Vi oplever dog 
gang på gang, at omfanget af beskyttelsen 
i Grundlovens § 73 er underlagt et politisk 
og administrativt skøn, idet de o� entlige 
myndigheder ofte har vide rammer til at 
fortolke, hvad der er i almenvellets inter-
esse og kan udløse en indskrænkning af 
ejendomsretten.

Det er dybt problematisk, at ejendomsret-
ten gennem de sidste 30-40 år langsomt, 
men sikkert er blevet udhulet gennem 
såkaldte erstatningsfrie reguleringer i land-
bruget. 

I forbindelse med ekspropriation er det 

retssikkerhedsmæssigt særligt bekym-
rende, når
• formålet med ekspropriationen er 
 uklart, fx til fordel for private frem for  
 almenvellet,
• erstatningen ikke matcher værdien af  
 den eksproprierede ejendom, eller
• klageprocessen er tung og lang, hvilket      
 kræver økonomisk og personligt over- 
 skud.

Det er endvidere yderst problematisk, når 
indskrænkning af ejendomsretten ikke 
kategoriseres som regulering af ekspropri-
ativ karakter, men som erstatningsfri regule-
ring, hvorfor der end ikke ydes erstatning. 
Hvis en ejendom løbende udsættes for 
rådighedsindskrænkninger gennem er-
statningsfrie reguleringer, er der stor risiko 
for, at ejeren mister lysten til at bevare og 
beskytte de dele af ejendommen, som 
udsættes for dette. Dermed risikerer histo-
rie, natur og kulturarv at forsvinde, hvilket 

vil være et uerstatteligt tab for samfundet.

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi 
bedst via indsamling af enkeltsager, hvor 
vi ved eksemplets magt anskueliggør til-
fælde, hvor myndigheder ikke holder sig 
til juraren i konkrete afgørelser. Samtidig 
sætter vi spot på lovgivningstiltag, der 
indskrænker ejendomsretten.

Vi arbejder mod en styrkelse af ejen-
domsretten, hvor vi på baggrund af 
enkeltsager vil præsentere ministeriet 
for de urimelige skred, vi ser på ekspro-
priationsområdet både i forhold til 
formål, proportionalitet, erstatning og 
klageadgang. For at styrke dette arbejde 
har vi brug for dine erfaringer, hvor du har 
oplevet krænkelse af ejendomsretten. Du 
kan kontakte sekretariatet, som vil ind-
samle den nødvendige information. De 
indsamlede cases vil selvfølgelig blive be-
handlet fortroligt.

I dybden med mærkesager

”Send os dine erfaringer 
på krænkelser af 
ejendomsretten”
Kristian Lundgaard-Karlshøj
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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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Fødevare- og Landbrugspakken skal i den 
kommende tid implementeres i regler, 
herunder mangler vi stadig at se, hvorledes 
den målrettede regulering udformes i 
praksis.

Større Jordbrug har gennem meget aktiv 
deltagelse argumenteret for, at man ikke 
forpasser denne chance for et reelt re-
gimeskifte, hvor problemet løses der, hvor 
det er. Det kan ikke nytte noget, at man 
bliver ved med at regulere på den e� ek-
tive planteproduktion.

Læs videre på: 
www.stoerrejordbrug.dk/nyhedsbrev - Nr. 5.

Vi har igennem den sidste tid ihærdigt ar-
gumenteret for en model, hvor man via en 
kvælstofbalance, der demonstrerer, at der 
stort set ikke efterlades kvælstof i jordsy-

Fredag den 9. september 2016 fra kl. 10 - kl. 14 afholder Herregårdsudvalget en ud� ugt 
til Boltinggaard Gods på Midtfyn. Læs videre på www.stoerrejordbrug.dk

stemet, kan friholde sig fra markkrav som 
fx efterafgrøder. Disse tanker � k opbak-
ning bl.a. hos forskere ved KU, som er enige 
i det fornuftige i vores tilgang.

Vi vil derfor også indgå i et samarbejde 
med professor Lars Stoumann Jensen ved 
Plante- & Jordvidenskab ved KU, som på 
konkrete større jordbrug vil opgøre kvæl-
stofe� ektiviteten. Det er vigtigt, at vi får 
vist myndigheder og beslutningstagere, at 
det ikke er raketvidenskab, men en sund 
agronomisk tilgang, der skal implemen-
teres i vores regulering. 

Vi vil opfordre medlemmer, som ønsker at 
deltage i KU’s pilotprojekt til demonstra-
tion af kvælstofe� ektivitet på bedriften, 
til at kontakte sekretariatet for Større Jord-
brug. 

Kommende 
kvælstofregulering: 
Det må ikke gøres sværere, end det er.

Udfl ugt til Boltinggaard Gods


