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Krigen giver os et 
væsentligt dilemma

I disse dage står vi midt i en ganske 
afgørende diskussion. Skal vi øge vores 
fødevareproduktion og fylde verdens 
kornlagre, eller skal vi have fokus på 
klima- og bæredygtighed? Det er svært 
at se det ene uden at gå i hvert fald en 
smule på kompromis med det andet. 

Det er forfærdende at se billederne fra 
Ukraine. Og næsten lige så forfærdende 
er det, at der vist ikke længere er tvivl 
om, at verden står over for en større 
fødevarekrise den kommende tid. Her 
i Danmark klarer vi den jo nok, men i 
Nordafrika og Mellemøsten må man se 
bekymrede til. 

Der er ingen tvivl om, at det kommer 
bag på mange, at vi i dag står i denne 
situation. Et eksempel: CAP’en går, som I 
ved, ind i en ny periode fra 2023. Det er 
bestemt, at den fælles landbrugspolitik 
skal bygges op omkring ni hovedmål-
sætninger, som der skal leveres på. Der 
er fokus på sociale, miljømæssige og 
økonomiske mål. Men ikke på forsy-
ningssikkerhed. I stedet har vi en række 
mål, som vil bidrage til et fald i den 
europæiske fødevareproduktion.  

Det skal imidlertid være anderledes. 
EU’s landbrugsministre er med undta-
gelse af Rasmus Prehn enige om, at det 
skal være muligt for medlemslandene 
at dyrke brakjord, så den europæi-
ske kornproduktion kan hæves. Det 
bliver dog næppe en mulighed, vi får i 
Danmark. 

En svær balancegang
Det giver rigtig god mening, at vi i en 
tid som denne ser på, hvordan vi kan 
hæve produktionen. Der er dog heller 
ingen tvivl om, at det er en meget svær 
balancegang, vi har givet os i kast med. 
Landbruget har en lang række forplig-
telser på det grønne områder, som vi 
skal levere på. Ikke mindst et bindende 
mål om reduktion af CO2-udledning. 
Det kommer en – forhåbentlig – kort-
varig krig i Ukraine ikke til at ændre på. 
Vi skal derfor ikke indgå en masse kort-
sigtede kompromisser. I stedet skal vi 
se på de mere langsigtede rammevilkår 
for vores erhverv. Vi skal have sat gang i 
en udvikling, hvor vi bliver mere robuste 
ift. udefrakommende kriser. Vi har brug 
for mere frihed til at dyrke vores jord og 
producere de fødevarer, som verden 
har brug for. Samtidig har vi også brug 
for adgang til den nyeste teknologi. Det 
vil for alvor kunne løfte produktiviteten 
på vores dyrkede arealer. Eksempelvis 
er der brug for, at EU speeder godken-
delsen af nye planteforædlingsteknolo-
gier op. Herhjemme kunne man se på 
en hurtigere godkendelse af eksem-
pelvis de svampemidler, der ligger i 
Miljøstyrelsens sagsbehandlingsbunke. 
Og endelig er der brug for, at landbru-
gets rolle som energileverandør styrkes. 
Biogas og vedvarende energikilder 
på landbrugsjord bør stå højt på den 
politiske dagsorden. 
Hvis vi er for låste i vores handlemu-
ligheder, og hvis væksten hæmmes 
samtidig med at volatilitet og inflation 
stiger, så kan det være svært at nå vores 
miljø- og klimamål. 

Vi kan gøre en forskel
Som større jordbruger er der for mig at 
se to ting, vi kan gøre i den nuværende 
situation. 

Først og fremmest kan vi fortsætte 
med at producere fødevarer. I disse 
tider, hvor der for alvor er brug for at 
hæve produktiviteten, får vi brug for 
den innovationstankegang, der ligger 
hos mange af de større jordbrug. 

For det andet er der hele den humani-
tære del. Ukrainerne spiller en afgøren-
de rolle rundt om på mange danske 
landbrugsbedrifter. Flere danskere har 
også åbnet deres hjem for ukrainske 
flygtninge, heriblandt også medlemmer 
af Større Jordbrug. Det gør mig oprigtigt 
glad. Det er et sted, hvor vi også kan 
gøre en forskel. Mange af os har måske 
tomme udlejningsboliger e.l., som vi kan 
stille til rådighed. Også her er myndighe-
dernes samspil helt afgørende. Der skal 
straks fuldt fokus på at få fjernet barrie-
rer, så immigrations- og skatteregler mv. 
ikke står i vejen for en helt nødvendig 
humanitær indsats. 

Forårsseminar 
På den noget mere positive side: Der 
er i skrivende stund under en måned 
til vores Forårsseminar. Jeg glæder mig 
voldsomt til at tale, diskutere, grine 
og blive klogere sammen med jer. Jeg 
håber derfor, at I vil tilmelde jer, og at vi 
ses i Vejle 25. og 26. april. 

Leder Christina 
Ahlefeldt-Laurvig 

formand for 
Udvalget for 

Større Jordbrug
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Mød en række spændende oplægsholdere og styrk dit netværk med lige-
sindede når vi  25.-26. april sætter fokus på fremtidens landbrugserhverv. 

Meld dig til på Stoerrejordbrug.dk
Her kan du også se det komplette program. 

Husk Større Jordbrugs 
Forårsseminar 

Vi ses på Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Klimakreditter
Ivar Ravn, Direktør for 
Digital i SEGES

Fremtidens EU-politik fra 
politikerens synspunkt 
Asger Christensen, medlem af 
Europa-Parlamentet for Venstre.

Nyt fra L&F’s formand
Søren Søndergaard, Formand for 
Landbrug & Fødevarer

Temperaturmåling på den 
aktuelle globale økonomi
Henrik Drusebjerg, 
Head of Nordic Investment Strategy, 
Quintet Danmark

Sponsoreret af: 



Men de mangler viden om, hvor 
de må færdes i naturen. Det viser 
en ny undersøgelse foretaget af 
Norstat for Dansk Skovforening 
og Landbrug & Fødevarer  

Større Jordbrug har tidligere sat fokus 
på adgangsforholdene til den private 
natur sammen med Dansk Skov-
forening. Vandring er nemlig blevet 
en folkesport og danskerne søger i 
stigende grad ud i naturen. Nu viser 
en ny undersøgelse tilfredshed med 
mulighederne.

I en ny undersøgelse, som Norstat 
har foretaget for Dansk Skovforening 
og Landbrug & Fødevarer, svarer 87 
procent, at de er enten meget tilfredse 
eller tilfredse med deres mulighed for 
at færdes i naturen.

Det er en stigning i forhold til 2020, 
hvor tallet var 82 procent.
Den positive udvikling forstærkes 
yderligere af, at 2021 var et år, hvor 
nedlukningerne betød, at endnu flere 

danskere fik øje på de muligheder, der 
er for at komme både i skoven og på 
tur ud i det åbne land.

Set med Større Jordbrugs øjne er 
undersøgelsen en bekræftelse af, at de 
gældende adgangsregler virker efter 
hensigten. Der er således ikke behov for 
ændringer at de eksisterende lovgrund-
lag. Det er med til at sikre en hensigts-
mæssig balance mellem muligheden 
for at komme ud i naturen, hensyn til 
flora og fauna og hensynet til erhvervs-
interesse og privatlivets fred. Undersø-
gelsen viser dog også, at der i stigende 
omfang er behov for bedre information 
om adgangsreglerne og tiltag, der kan 
regulere naturbrugernes adfærd. 

Viden om regler i naturen 
efterspørges
Mens tilfredsheden med adgangen 
til naturen hos danskerne er høj, er 
der også advarselslamper, der blinker. 
Danskerne mangler viden om, hvad de 
må og ikke må i naturen: Over halvde-
len af de adspurgte (56 procent) savner 

oplysning om reglerne for at færdes i 
skove eller andre steder i naturen.

Der er også udfordringer, når det 
handler om hensynet til naturen og til 
samfærdslen med andre skovgæster/
gæster i naturen: 87 procent af de ad-
spurgte i undersøgelsen er enten ”me-
get enige” eller ”enige” i, at vi skal blive 
bedre til at tage hensyn til naturen, når 
vi er på tur. 71 procent er ”meget enige” 
eller ”enige” i, at vi skal blive bedre til at 
tage hensyn til hinanden - de andre gæ-
ster i naturen – når vi er på tur i skoven 
eller i det åbne land.

I undersøgelsen er ca. 1000 repræsen-
tativt udvalgte danskerne i november 
2021 blevet spurgt om deres tilfreds-
hed med mulighederne for at færdes i 
naturen. Der er også spurgt til tilfreds-
heden med oplysningen om regler for 
adgang til naturen, og til eventuelle 
udfordringer med hensynet til natur 
eller til andre gæster.

ADGANGSREGLERNE VIRKER: 
Danskerne er blevet endnu mere tilfredse 
med adgang til skov og natur

Den samlede undersøgelse kan ses her: 
www.danskskovforening.dk/wp-content/uploads/2022/02/danskernes-holdninger-til-brug-af-naturen_november-2021.pdf

Norstat for Landbrug & Fødevare og Dansk Skovforening februar 2019 n=1506, november 2020 n=1001 og november 2021 n=1019. 
Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og region.
Stigningen fra 82 %, der i 2020 er tilfredse eller meget tilfredse, til 87 % i 2021 er signi�kant med 95 % sandsynlighed.  

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds 
eller utilfreds
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Spørgsmål: Er du tilfreds med din mulighed for at færdes i naturen?

2020: 82 %
2021: 87 %
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Forum for the Future 
of Agriculture 2022
Biodiversitet, klimasikring, 
en bæredygtig fødevarekæde. 
Mange af politikområder, vi 
beskæftiger os med i Større 
Jordbrug, tager sit afsæt i fæl-
leseuropæiske dagsordner. Vi 
engagerer os derfor i organisa-
tionen European Landowners 
(ELO), som Større Jordbrug er 
medlem af. Årets højdepunkt er 
den årlige konference ”Forum 
for the Future of Agriculture”, 
der blev afholdt den 15. marts 
2022 i Bruxelles.  

Vi bliver flere mennesker på jorden 
som skal brødfødes, vi skal bruge 
færre ressourcer og samtidig beskytte 
naturen. Dette er næsten umuligt, 
men der er muligheder, og landbruget 
skal udnytte dem. Det var den udfor-
dring, som arrangørerne havde sat sig 
for at belyse. Overskriften for dette 
års konference var ”Striving for food 
system transformation” dvs. stræben 
efter en udvikling/omstilling af hele 
fødevarekæden. 

Fokus på Ukraine og prisstig-
ninger, men den grønne 
udvikling vinder på sigt
Konferencen viste tydeligt, at den 
igangværende krig i Ukraine på re-
kordtid har sat sit markante aftryk på 
den politiske dagsorden. Fødevaresik-
kerhed og forsyningssikkerhed er mere 
vigtigt end nogensinde før. Stigende 
priser på korn, energi og indsatsfakto-
rer som gødning, brændstof m.v. har 
skabt panderykker over alt i Europa.  
  
Det er dog ikke nok at have fokus på 
en øget produktion, men også på en 
bedre produktion, for den grønne 
dagsorden fylder stadig meget. I den 
nuværende situation med stigende 
energipriser indtræder dilemmaet 
mellem at ”producere sort” på bekost-
ningen af den grønne udvikling. Her 
er det vigtigt at understrege, at hele 
fødevarekæden fortsat skal sigte mod 
at være bæredygtig, da det fortsat er 
her, den langsigtede udvikling går hen.

Flere EU-initiativer har fokus på, 
hvordan der kan ske en bæredygtig 
omstilling af fødevarekæden. Klimaet 
spiller en væsentlig rolle, når der tales 
bæredygtighed, men mulighederne 

for fortsat effektivisering, regenerering 
af biodiversitet, minimering af spild og 
i det hele taget at udnytte naturres-
sourcerne optimalt er mindst lige så 
vigtige emner, når der tales omstilling 
af fødevarekæden. 

Givet at det er en udvikling, der er 
kommet for at blive, bør landmanden 
have fokus på at udnytte de mulighe-
der og det forretningspotentiale, som 
udviklingen tilbyder. Landmænd har 
mulighed for at være ”klima-helte” ved 
at udnytte de mange muligheder, der 
tilbydes via fx biokul, biobaseret gød-
ning, marine systemer, vertical farming, 
skovlandbrug, præcisionsjordbrug mv.   

Stærkt EU-samarbejde 
er afgørende
På konferencen var synspunktet, at 
det kræver et stærkt EU-samarbejde, 
hvis fødevarekæden skal udvikles i 
den retning – og det skal den, var det 
klare synspunkt! Det er derfor nødven-
digt, at EU-landene taler sammen om 
udfordringerne. Frem for en re-natio-
nalisering af landbrugspolitikken skal 
alle interessenter høres, så grobunden 
for et styrket samarbejde bliver lagt.

Konferencens oplæg kan ses her: 
www.forumforagriculture.com/2022-videos/

Søren 
Wümpelmann 

Juhl
Næstformand i 

sektionen for
 Større Jordbrug.ADGANGSREGLERNE VIRKER: 

Danskerne er blevet endnu mere tilfredse 
med adgang til skov og natur
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Du kan reducere din gødnings 
CO2-aftryk allerede i dag. Det 
var et af de væsentlige bud-
skaber, da Yara lagde hus til 
Sektionen for Større Jordbrugs 
medlemsarrangement. 

Temaet for dagen var CO
2
-udledning 

og bæredygtighed. Klimadirektør i 
L&F, Niels Peter Nørring lagde ud, og 
redegjorde for det politiske ophæng, 
der ligger til grund for denne dags-
orden. Landbruget er forpligtet til 
at reducere sin CO

2
-udledning med 

55-65 pct. inden 2030 sammenlignet 
med 1990. Vi er allerede nået en del af 
vejen, faktisk hele 29 pct., men indsat-
sen skal op i fart, hvis vi skal nå i mål.  I 
horisonten truer desuden en afgift på 
landbrugets biologiske processer, som 
kan gøre det økonomisk uattraktivt at 
dyrke landbrug i Danmark. Desuden 
står vi over for store krav om redukti-
on af landbrugets kvælstofudledning. 

Efterfølgende gav Jens Jakob Larsen, 
kommerciel direktør i YARA Danmark 
A/S, sit bud på hvilke konkrete skridt, 
man som landmand kan tage. Hans 
pointer var bl.a. at vi længe har kendt 
til mulighederne for en mere effektiv 
kvælstofstyring, og det har længe 
givet økonomisk god mening at gøre 
det. Hos Yara var oplevelsen dog, at 
det først er i de senere år, at landmæn-
dene for alvor har fået øjnene op for 
mulighederne. Yara tilbyder løsnin-
gen Atfarm til præcisionsgødskning. 
Vurderingen er, at en større ejendom 
hermed kan hente besparelser for et 
mindre sekscifret beløb hvert år alene 
ved en bedre kvælstofstyring. 

Yara byder desuden selv ind på den 
grønne omstilling gennem et sats 

på ”grøn gødning”. Produktionen af 
handelsgødning giver traditionelt 
et markant udslip af CO

2
, men ved 

hjælp af tekniske hjælpemidler og 
brug af grøn strøm til produktionen af 
ammoniak kan klimapåvirkningen af 
gødningsproduktionen reduceres med 
80-90 pct. Yara forventer at sende den 
første grønne gødning på markedet i 
2023. 

Bæredygtighed er nødvendigt – 
også i banken
Generelt har den finansielle sektor i 
stigende grad fokus på landbrugsbe-
drifternes bæredygtighedsprofil. Det 
kunne Poul Erik Jørgensen, landbrugs-
direktør i Nykredit fortælle om. Han 
opfordrede de fremmødte til at få 
fortalt de gode historier og at arbejde 
med de helt konkrete og målbare ting.  
Det vil blive afgørende, at man kan 
præsentere en plan, der viser, hvordan 
man arbejder med forskellige ESG-ele-
menter. Han pointerede, at troværdig-
hed er afgørende, da green-washing er 
vigtig at undgå.

Dagen blev afrundet af Henrik Kruse 
Rasmussen, der er Projektkonsulent i 
AGROVI. Han gennemgik to konkrete 
værktøjer, SEGES’ ESGreentool og Cool 
Farm Tool, der giver landmanden mu-
lighed for at måle sin klimapåvirkning.  
En konkret mulighed for landmanden 
er at anvende conservation agricultu-
re. Henrik Kruse fortalte om et konkret 
femårigt projekt, som Agrovi har gen-
nemført sammen med KU. Projektet 
viste bl.a. væsentlig forøget biodiversi-
tet, en smule bedre driftsøkonomi, væ-
sentligt laver ressourceforbrug og en 
uændret udvaskning af kvælstof ved 
brug af C.A. ift. traditionel dyrkning. 

Medlemsarrangement 
hos Yara

Niels Peter Nørring
Klimadirektør, L&F

Jens Jakob Larsen
Kommerciel direktør, YARA Danmark A/S

Poul Erik Jørgensen
Landbrugsdirektør, Nykredit 

Henrik Kruse Rasmussen 
Projektkonsulent,  AGROVI
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Der skal lyde en stor tak til Yara for at 
være værter for arrangementet. Yara
 stiller gerne op til arrangementer i de 
lokale 12-mandsforeninger og fortæller 
mere om de redskaber, de tilbyder til 
kvælstofstyring. Vi kan derfor kun op-
fordre til, at I lokalt tager fat i marketing 
manager Martin Seemann på 
Martin.Seemann@yara.com



Niels Peter Nørring
Klimadirektør, L&F

Jens Jakob Larsen
Kommerciel direktør, YARA Danmark A/S

Poul Erik Jørgensen
Landbrugsdirektør, Nykredit 

Henrik Kruse Rasmussen 
Projektkonsulent,  AGROVI

Det globale marked for land-
brugsvarer er aktuelt kendeteg-
net ved stigende priser. 
Krigen i Ukraine understøtter 
en udvikling, der har stået på 
i et par år.   

Priserne på de fleste landbrugsvarer 
har ligget nogenlunde stabilt siden 
2016. I kølvandet på covid-19 pande-
mien har vi imidlertid oplevet ganske 
kraftige stigninger over en bred kam. 
Prisen på vegetabilske olier er steget 
mest, og ligger nu 75 pct. over niveau-
et før covid-19. Også prisen på korn 
(hvede, majs, byg, sorghum), sukker og 
mejeriprodukter er steget kraftigt siden 
2020.
 
Der har tidligere været perioder med 
stigende priser på landbrugsprodukter. 
Men karakteristisk for den nuværende 
situation er, at en meget bred vifte af 
produkter stiger simultant. Derudover 
er stigningstakten for prisudviklingen 
relativ høj. Set i et historisk perspektiv 
ligger priserne nu på et relativt højt 
niveau, nominelt set. 

Landbrugsprodukterne befinder sig 
aktuelt på et højprismarked. De fleste 
varer er relativt dyre, hvilket betyder, 
at der ikke er åbenlyse substitutions-
varer som erstatning for de varer, der 
er steget mest i pris. Tidligere, hvor der 
var høje priser på hvede, var majs billigt. 
Det betød stigende efterspørgsel efter 
majs og vice versa for hvede, med deraf 
aftagende prispres til følge.

Et forbrugsdrevet opsving 
Simultaniteten i de stigende priser 
skal ses i lyset af det igangværende 
forbrugsdrevne opsving i den globale 
økonomi. Der er altså i mindre grad 
tale om forstyrrelser i produktionen 
forårsaget af dårligt vejr, som ofte er en 
drivkraft for prisudviklingen. 

Efterspørgsel på landbrugsvarer har i 
det store og hele været intakt gennem 
covid-19 pandemien. De omfattende 
hjælpepakker og kompensations-
ordninger har holdt hånden under 
økonomien i de fleste lande og sikret 
en høj beskæftigelse og et højt forbrug 
gennem krisen. 

I dag er den økonomiske aktivitet i de 
fleste lande tilbage på vækstsporet før 
covid-19, herunder i USA, EU og Kina. 
Flere centrale økonomier befinder sig i 
en højkonjunktur med høj efterspørgsel 
efter varer og tjenester kombineret 
med mangel på arbejdskraft. Det 
bidrager til et yderligere opadgående 
prispres, der også har afsmittende 
effekt på landbrugsprodukter. 

Krigen forstærker stigende tendenser 
på råvaremarkederne

Global prisudvikling på vegetabilske landbrugsprodukter, FAO
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Logistikkæder og fragtrater 
spiller også ind
En stigende del af produktionen af 
landbrugsvarer handles på de globale 
markeder. Alene i perioden fra 2000 til 
2020 er andelen af produktionen, der 
handles globalt, steget fra 15 pct. til 23 
pct. Det betyder også, at de globale 
logistiksystemer og fragtrater spiller 
en rolle for prisudviklingen. De globale 
logistikkæder har været udfordrede 
af covid-19. Flaskehalse og kapacitets-
problemer har skabt forsinkelser i flere 
nøglehavne i USA og Asien. Det har ført 
til mangel på containere og stigende 
fragtpriser. Udfordringerne med de glo-
bale logistikkæder er ikke løst. I februar 
2022 vurderes det, at ca. 11 pct. af den 
globale fragt befinder sig på stilleliggen-
de skibe. Det er væsentligt højere end 
før covid-19, hvor niveauet lå på ca. 7 
pct. Selvom fragtraterne er faldet fra 
det meget høje niveau i efteråret 2021, 
så har de igen været stigende siden 
starten af 2022.

Stigende energipriser spiller 
også en rolle
De stigende energipriser er også en 
drivkraft for prisudviklingen. Siden 
sommeren 2021 er priserne på energi 
steget meget kraftigt, herunder prisen 
på fossile brændstoffer, der i mange 
lande er et vigtigt element i produkti-
onen af landbrugsvarer. De stigende 
energipriser har også ført til høje priser 
på gødning. Alene i Danmark vurderes 
de stigende priser på naturgas og el 
at føre til en stigning i outputpriserne 
på landbrugsprodukter på godt 7 pct. 
i 2022 – såfremt det aktuelle niveau 
fastholdes i hele 2022.

Den grønne omstilling øger 
efterspørgsel efter landbrugs-
produkter
Endelig spiller den grønne omstilling 
også en rolle. Som konsekvens af trans-
formationen væk fra fossile brændsler 
mod klimavenlige alternativer stiger 
efterspørgslen efter landbrugsvarer til 
produktion af biobrændsler. Foderkorn 

og sukkerrør er de væsentligste input til 
fremstilling af bioethanol. Vegetabilske 
olier som raps- og sojaolie er væsentlige 
input til fremstilling af biodiesel. Pro-
duktionen af biobrændsler var i 2020 
ekstraordinær lav på grund af covid-19. 
Med genopretningen af verdensøko-
nomien er efterspørgsel igen stigende. 
Alene i USA er forbruget af majs og so-
jaolie til produktion af biobrændstoffer 
steget med 20-25 pct. i løbet af 2021. 

Flere forhold peger mod stigende 
efterspørgsel efter biobrændsler de 
kommende år. For det første øger den 
fortsatte genåbning og genopretning af 
verdensøkonomien efterspørgslen i sig 
selv. Udviklingen forventes forstærket 
af regulering målrettet den grønne om-
stilling, herunder krav til yderligere krav 
til CO2-reduktioner i transportsektoren. 
Endelige gør de kraftigt stigende ener-
gipriser biobrændsler mere konkurren-
cedygtige sammenlignet med fossile 
brændstoffer.  

Produktionen af landbrugsvarer er 
koncentreret i få lande, der via de 
globale markeder forsyner de øvrige 
lande i verden. Det betyder, at lokale 
og regionale forhold som fx vejrre-
laterede produktionsforstyrrelser 
kan føre til prisudsving på konkrete 
landbrugsvarer. Det samme kan 
selvsagt en krig, der skaber tvivl om 
produktionsniveauet.  

Eksempel med hvede: Mange 
lande har store produktioner af korn, 
men der er stor forskel på forbru-
get heraf. I 2021-22 producerede 
EU 138,9 mio. tons hvede - knap 
2 mio. tons mere end Kina. Indien 

var på tredjepladsen med 109,5 
mio. tons. EU eksporterede 27 pct. 
af den producerede hvede, mens 

både Kina og Indien brugte sit eget 
korn og mere til. Ukraine og Rusland 
repræsenterede hhv. 10 og 16 pct. 

af den globale hve-
deeksport i 2021/22. 
Krigen i Ukraine har 
øget usikkerheden, 
hvilket har presset 
priserne endnu højere 
op, hvilket udfordrer 
mange u-lande på fø-
devareforsyningen, da 
substitution til andet 
korn ikke er mulig. 

Regionale forhold kan udløse kriser
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Driver du i dag din landbrugs-
virksomhed via et anparts- eller 
aktieselskab med en egenkapi-
tal af en pæn størrelse, har du 
nu mulighed for et oprette en 
erhvervsdrivende fond, hvor 
selskabet indskydes i fonden og 
virksomheden dermed fortsæt-
ter, uden at der skal betales bo- 
eller gaveafgift eller avanceskat 
på overdragelsestidspunktet. 

Hvilke krav stilles til fonden og 
den overdragne virksomhed?
For at kunne anvende reglerne skal 
fonden have til formål at eje og drive 
den virksomhed, som direkte eller indi-
rekte ejes af det selskab, hvis aktier/an-
parter overdrages. Det skal være tale 
om en reel, aktiv erhvervsvirksomhed 
og ikke en virksomhed, der i overvejen-
de grad består af passiv kapitalanbrin-
gelse (en såkaldt ”pengetank”). Fonden 
kan herudover have et almennyttigt 
uddelingsformål.

Hvad med skatten?
Den nye skattemodel indebærer, at en 
overdragelse, i form af arv eller gave, af 
aktier eller anparter i et selskab til en 
erhvervsdrivende fond bliver skattefri 
for både overdrageren og fonden på 
overdragelsestidspunktet.

Normalt vil overdragelse af selskabet 
fra dig til fonden være omfattet af 
beskatning, hvor du vil blive beskattet 
af fortjenesten på afståelse af aktie/
anparterne. Med den nye lov er det i 
dag muligt at udskyde denne beskat-
ning (der opgøres på overdragelses-
tidspunktet) indtil fonden evt. sælger 
aktierne/anparterne eller modtager 
udbytte fra selskabet. 

Denne mulighed for skatteudskydel-
se giver dig grundlag for at overveje 
fondsetablering uden at du beskattes 
ved overdragelsen.

Hvorledes tilgodeses familien?
Fonden skal eje mindst 25 % af 
aktierne/anparterne i det overdragne 
selskab og mere end 50 % af stem-
merettighederne. Modellen muliggør 
dermed at familiemedlemmer kan 
eje de resterende aktier/anparter og 
stemmerettigheder i selskabet.

Udbytte af aktierne/anparterne i 
det overdragne selskab skal tilfalde 
fonden med mindst samme andel som 
fondens ejerandel i selskabet, hvorfor 
der ikke kan laves forskellige aktieklas-
ser med udbyttefordel til aktierne/an-
parter ejet af familien, men familiens 
aktier/anparter kan have samme ret til 
udbytte som fondens. 

Fonden må ikke have til formål at støt-
te medlemmer af en bestemt familie, 
men der vil kunne tillægges medlem-
mer af eksempelvis stifterfamilien en 
fortrinsret til at være medlemmer af 
bestyrelsen.  

Hvorfor anvende denne model?
Denne fondsmodel kan give mening, 
hvis du ønsker at virksomheden fort-
sætter, men ikke har familiemedlem-
mer, som skal overtage den og ej heller 
ønsker at sælge til tredjemand. 

Samtidig med overdragelsen af 
virksomheden til en fond, kan fami-
lien tilgodeses økonomisk evt. som 
minoritetsaktionærer i det overdragne 
selskab samt sikres en plads i fondens 
bestyrelsen.

Reglerne kan også anvendes ved over-
dragelse fra et dødsbo til en fond. 

Med denne ændring af skattelovnin-
gen er den sidste hindring fjernet for 
at etablere en fond i forbindelse med 
et generationsskifte.  Det er vores vur-
dering, at fondsetablering kan være et 
godt alternativt til de traditionelle ge-
nerationsskiftemodeller ved overdra-
gelse af igangværende virksomheder, 
som drives i selskaber med en pæn 
egenkapital. 

Hvis du vil vide mere?
Kontakt os gerne for et uforpligtende 
møde med henblik på at vurdere 
mulighederne sammen.

Skattefri overdragelse af en igang-
værende virksomhed til en fond

Susanne Møberg  
 
Chefrådgiver 
Mobil: 2367 2265
Mail: smo@velas.dk  
  

Morten Semma Skytte 
Advokat
Mobil: 2519 6748
Mail: moss@prolex.dk
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Jagten er et vigtigt område for os i 
Større Jordbrug. Generelt set har vi 
et rigtig godt samarbejde med de 
øvrige interessenter på dette område 
i Vildtforvaltningsrådet, men tidligere 
i år blev vi mødt af en kritik, som vi 
ikke har kunnet sidde overhøring.  I 
magasinet Jæger skrev Hovedbesty-
relsesmedlem Jens Venø Kjellerup bl.a. 
at ”Indtil for relativt få år siden var det 

naturligt, at landbruget, skovbruget og 
jægerne i Vildtforvaltningsrådet stod 
sammen. Et bærende element var 
enigheden om at forfægte ”høstprin-
cippet”. Dvs. den tilgang, at vi som 
jægere skulle kunne høste overskud-
det af den naturlige overproduktion, 
en given vildtart helt naturlig gav 
mulighed for – år efter år. Den præmis 
gælder ikke længere. Landbruget og 

Skovbruget bakker ikke længere op, 
når vi argumenter for at fastholde jagt 
på arter, som de ikke finder interessan-
te. Med andre ord kan vi ikke regne 
med andre end os selv!” 

Vi har som svar på tiltale formuleret 
nedenstående indlæg, der også er 
blevet bragt i det nummer af Jæger, 
der netop er udkommet. 

Jagt: 
Vi giver svar på tiltale

Svar til Jens Venø Kjellerup – indlæg 
i Jæger 02/2022

Peter A. Busck, formand for Dansk Skovforening og medlem 
af Vildtforvaltningsrådet for Dansk Skovforening

Henrik Bertelsen, medlem af Landbrug & Fødevares primær-
bestyrelse og medlem af Vildtforvaltningsrådet for L&F

Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for sektionen for Større 
Jordbrug, og medlem af Vildtforvaltningsrådet for L&F

Jens Venø Kjellerup (JVK) kommer i sit indlæg i Jæger nr. 
2/2022 ind på en række emner, som også har relation til land- 
og skovbruget. Og i den forbindelse ser vi os nødsaget til at 
kommentere på de misforståelser, som han kommer med i 
forhold til arbejdet i Vildtforvaltningsrådet.

Man kunne, når man læser indlægget, forledes til at tro, at 
land- og skovbruget ikke går ind for ”høstprincippet”, der siger, 
at man ved jagt skal høste af naturens overskud, eller at vi 
ikke vægter fagligheden når vi drøfter jagttider i regi af rådet.

Det er dog ikke vores oplevelse, at det er Danmarks Jæger-
forbunds generelle holdning til land- og skovbrugets arbejde 
i rådet.

Så lad os slå helt fast: fagligheden er og skal være centralt i 
arbejdet med jagt og vildtforvaltning. Men selv med faglighe-
den i højsædet kan der være gode argumenter for forskellige 
beslutninger. Og der kan være et element af politik, der 
betyder, at man må acceptere et kompromis, som kan bane 
vejen for en bredere enighed, der kan række længere end 
kortsigtede sejre.  

Så ja – det sker, at vi ikke er enige med Danmarks Jægerfor-
bund i alle drøftelser i Vildtforvaltningsrådet. Eller faktisk 
er det vores oplevelse, at Danmarks Jægerforbund, ikke er 
enige med os! Men sådan må og skal det være af og til. Som 
organisationer har vi vores egne holdninger, som ikke er fast-
lagt på forhånd. Heldigvis er der et meget stort sammenfald 
mellem det vi som ejerorganisationer arbejder for og det som 
Danmarks Jægerforbund mener. 

En ting vi er enige om er, at jagten i højere og højere grad 
kommer under pres, og netop derfor er der behov for, at vi 
sammen arbejder ud fra principper om faglighed, trovær-
dighed og etisk ansvar samtidig med, at vi har blik for, hvor 
omverdenen bevæger sig hen. Jagtlig efteruddannelse med 
fokus på faglighed og etik som JVK peger på kan være et 
fælles indsatsområde – ligesom vi også ofte taler sammen 
når det kommer til landbrugspolitik, tiltag for natur og vildt og 
andre forhold, der optager vores medlemmer. 

Det er afgørende, at jægere og lodsejere lokalt og centralt 
har en tæt kontakt og et stærkt forankret samarbejde om 
løsninger på et fagligt og etisk solidt grundlag. På den måde 
troværdige for både medspillere og modstandere og kan 
påvirke arbejdet i Vildtforvaltningsrådet og andre fora til gavn 
for jagten i Danmark. 

Så I modsætning til JVK’s salut om at Danmarks Jægerforbund 
kun kan regne med sig selv, så vil vi fortsat søge det gode 
samarbejde. Både med Danmarks Jægerforbund - og med 
alle Vildtforvaltningsrådets medlemmer i respekt for den 
forskellighed, der måtte være.

Peter A. Busck Henrik Bertelsen Christina 
Ahlefeldt-Laurvig 
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Forårsseminar 2022

Praktiske oplysninger

Deltagere
Forårsseminaret er åbent for alle.

Tilmelding foretages på www.stoerrejordbrug.dk. 
Tilmelding er bindende.

Bekræftelse
Cirka en uge før forårsseminarets afholdelse modtager du be-
kræftelse for deltagelsen.

Deltagergebyr årsmøde og forårsseminar

For medlemmer
Prisen for deltagelse i forårsseminaret inkl. overnatning og fuld 
forplejning er 2.900 kr. pr. person i enkeltværelse og 2.700 kr. 
pr. person i dobbeltværelse. Deltagelse i forårsseminar uden 
overnatning er 1.900 for begge dage eller 1.400 pr. dag.

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer er også meget velkomne til forårsseminaret. 
Prisen er 3.400 kr. pr. person i enkeltværelse og 3.200 kr. pr. per-
son i dobbeltværelse. Deltagelse i forårsseminar uden overnat-
ning er 2.400 kr. for to dage og 1.900 kr. for en dag. 

Alle priser er ekskl. moms. Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Karin C. Hansen på kach@lf.dk.

Munkebjerg Hotel                        

25.-26. april 2022
Munkebjerg Hotel  Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Forårsseminaret er sponsoreret af: 


