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2020 bliver et år, vi næppe glemmer lige med det samme. 
Corona-virussens indtog har påvirket vores måde at være 
sammen på og sat vores indtjeningsgrundlag under pres. 
Pga. virussen oplevede de fleste af vores folkevalgte årets 
delegeretmøde gennem deres computerskærm. Her så de 
vemodig afsked med Martin Merrild, der nåede otte år som 
formand for L&F. Det blev ikke den afsked, Martin havde 
drømt om og fortjent, men herfra skal lyde en stor tak for 
indsatsen.  

I stedet er det nu Søren Søndergaard, der står i spidsen for 
landmændene. Søren lagde fra talerstolen på delegeretmøde 
bl.a. vægt på, at vi skal gå forrest, hvis vi vil have nogen til at 
følge med os. Dermed lægger han sig på linje med Sektionen 
for Større Jordbrug, og jeg synes godt, vi kan tillade os at have 
store forventninger til vores nye formand. 

Der er da heller ingen tvivl om, at Søren står over for en 
række store udfordringer, der skal håndteres. De danske 
minkproducenter gennemgår i disse dage et sandt mare-
ridt. Forløbet med den manglende lovhjemmel viser, at de 
demokratiske processer til tider sættes ud af spil, og at helt 
basale rettigheder undergraves. Når man ikke kan stole på, 
at vores myndigheder overholder de love, de selv laver, bliver 
det umuligt at navigere i som privat erhvervsdrivende. 

Regeringen barsler desuden med en Klima-/helhedsplan for 
landbruget, der givetvis vil blive en stor udfordring for hele 
erhvervet.

For Større Jordbrugs medlemmer er det særligt finansierin-
gen af tilbagetrækningsreformen, der fylder. Nu får Arne lov 
til at gå lidt tidligere på pension, og det skal være ham vel 
undt. Vi kan dog ikke være tilfredse med, at nogle af vores 
medlemmer risikerer at skulle betale en del af regningen. 
I dette medlemsbrev beskriver vi, hvordan regeringen i sit 
forsøg på at ramme de store kapitalfonde, har skabt en 
model, der truer vores medlemmer med store ejendomspor-
teføljer og bortforpagtet jord med en ekstra skatteregning 
via løbende lagerbeskatning af værdistigningerne. Det skal vi 
selvfølgelig have stoppet. 

Den aktuelle sag viser netop, hvorfor der er brug for Sektio-
nen for Større Jordbrug. Hvis vi ikke kæmper denne kamp, er 
der ingen, der gør. 

Virussen har desværre også betydet, at vores efterhånden 
traditionsrige Vinterseminar ikke kan afholdes som planlagt. 
Desuden kommer vores årsmøde, som I kan læse om i dette 
medlemsbrev, til at blive afholdt online. Søren Søndergaard 
har lovet at deltage i debatten, og i det hele taget forventer 
jeg mig meget af det nye format. 

Der er lys i mørket. En vaccine skulle være på vej. Det er ikke 
sikkert, at alt bliver som før, men jeg glæder mig, til vi igen kan 
genoptage det sociale samvær og tage de politiske diskussio-
ner ansigt til ansigt.  

Leder
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Danmarks grønne omstilling bygger på mange gode og  
ambitiøse initiativer, som bl.a. landmænd vil og kan bidra-
ge til. Det ønsker Nykredit at støtte op om.

Derfor lancerer vi nu Grøn Maskinfinansiering – finansie-
ring af nye landbrugsmaskiner, som fremmer den grønne 
omstilling. Og som bank- og/ eller realkreditkunde får du 
helt særligt fordelagtige betingelser:

 ■ 0% i fast rente
 ■ Ingen etableringsgebyrer

 
Hvis du ikke er kunde, så er prisen 1,25% i fast rente og  
uden etableringsgebyrer.

Finansieringen kræver, at udstyret findes på SEGES’ 
Teknologiliste for udstyr, som understøtter landbrugets 
grønne omstilling. Desuden skal finansieringsaftalen 
(leasing- eller købekontrakt) være på min. 100.000 kr.
 
På nykreditleasing.dk finder du mere viden om  
Grøn Maskinfinansiering, SEGES’ udstyrliste og kontakt- 
informationer på vores landbrugskonsulenter. Er du  
kunde i Nykredit, er du velkommen til at kontakte  
din landbrugsrådgiver.
  
Nykredit Leasing 70 20 95 50 
nykreditleasing.dk

#etgrønneredanmark

Grøn finansiering 
til landbruget
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Ny pensionsaftale

finansieres 
af jer med særligt 

værdifulde udlejnings-
ejendomme

Maria Eun Elkjær
Chefkonsulent, Erhvervspolitik, Afdelingen for Vækst- og strukturpolitik, Landbrug & Fødevarer
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Regeringen, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti og Enheds-

listen indgik den 10. oktober 2020 

en aftale om at lagerbeskatte visse 

ejendomme. Kort sagt betyder det, 

at selskaber fra 2023 beskattes årligt 

af værdistigninger af deres ejendom-

me, selv om ejendommene ikke er 

solgt. Lagerbeskatningen omfatter 

dog kun koncerner med en ejendom-

sportefølje, der har en værdi på over 

100 mio. kr. Læs med her om aftalens 

nærmere indhold. 

Beskatning af ejendomme i dag

Selskaber er i dag skattepligtige af ejen-
domsavancer og genvundne afskrivninger. 
Genvundne afskrivninger opgøres kun, hvis 
der er tale om salg af afskrivningsberetti-
gede bygninger. Beskatningstidspunktet 
indtræder, når gevinsten realiseres ved salg 
af ejendommen (realisationsbeskatning). Det 
gælder uanset, om selskabets hovedformål 
er køb og salg af fast ejendom (næringsplig-
tige selskaber) eller ej. Er salget forbundet 
med et tab, vil det kunne modregnes i 
fortjenester fra salg af øvrige ejendomme 
(kildeartsbegrænset tab). 

Som reglerne er i dag, er aktieavancer fra 
datterselskabsaktier skattefrie. Selskaber 
kan dermed undgå beskatning af ejen-
domsavancer ved at placere ejendommen 
i et datterselskab og sælge datterselskabet 
i stedet for selve ejendommen. Disse regler 
anvendes bl.a. af udenlandske kapitalfonde, 
der investerer i danske udlejningsejendom-
me, og det er netop denne slags skattefrie 
transaktioner, som aftaleparterne ønsker at 
undgå. 

Hvad siger aftalen?

Det er aftalt at indføre en løbende be-
skatning af værdistigninger på selskabers 
ejendomme (lagerbeskatning). Lagerbe-
skatningen skal gælde for selskaber mv., der 
omfattes af den almindelige selskabsbeskat-
ning på 22 pct. af indkomsten. 

Følgende er undtaget fra lagerbeskatningen: 
• Personligt drevne virksomheder
• Koncerner med ejendomsporteføljer 

med en værdi på under 100 mio. kr. 

• Ejendomme, som selskabet i over-
vejende grad anvender i egen drift, 
fx ejendomme, der af selskabet selv 
eller et koncernselskab anvendes til 
administration, lager, produktion eller 
landbrug.

Af aftaleteksten fremgår, at den nærmere 
afgrænsning samt øvrige konsekvensæn-
dringer fastlægges i forbindelse med det 
lovforberedende arbejde.

Bekymrende erfarer vi dog fra SAU alm. del 
– spørgsmål 682 (2019-20), at selskaberne 
ved udgangen af hvert år skal foretage en 
ansættelse af den aktuelle handelsværdi 
efter gældende regnskabsstandarder. Det er 
endvidere bekræftet i SAU alm. del spørgs-
mål – 29 (2020-21), at udlejning af jord 
omfattes af definitionen ”ejendomme”, og 
derfor vil være omfattet af den kommende 
lagerbeskatningsmodel, med mindre en af 
de to undtagelser finder anvendelse, altså at 
jorden anvendes af selskabet selv, eller den 
samlede værdi af koncernens ejendomme 
udgør under 100 mio. kr.

Landbrug & Fødevarer vurderer overordnet, 
at rammeaftalen er væsentligt bedre, end 
der politisk først var lagt op til. Med bund-
grænsen på 100 mio. kr. og en afgrænsning, 
hvorefter alene selskaber, der betaler 22 pct. 
i selskabsskat, er omfattet, vil mange inden-
for erhvervet ikke være omfattet, herunder 
erhvervsdrivende i virksomhedsordningen. 

Når det er sagt, har Landbrug & Fødeva-
rer fortsat stor interesse i den konkrete 
udmøntning. Det er f.eks. fortsat uafklaret 
hvilke definitioner, der anvendes i forhold til 
afgrænsningen af, hvad en ”koncern” er, hvil-
ke vurderingsprincipper der lægges til grund, 
og hvorvidt der er kildeartsbegrænset 
tabsfradrag. Sidstnævnte må antages at 
være tilfældet af hensyn til symmetrien i 
modellen. 

Generelt er det danske skattesystem bare 
ikke gearet til nye særskatter. Et eksempel 
er multimedieskatten. Desuden vil årlig be-
skatning af en given ejendomsavance uden 
afståelse indskrænke selskabernes råderum i 
året. Dermed er der færre midler til ekspansi-
on, afdrag på gæld og klimainvesteringer. 

Loftet på 100 mio. kr. er for visse brancher 
godt, mens det for andre er en hæmsko for 
incitamentet til vækst. Danske ejendomsin-
vesteringer vil også blive mindre attraktive. 
Med en ”sneboldeffekt” vil det påvirke 
antallet af nye entrepriser og dermed også 
ledigheden på arbejdsmarkedet.

Konkret forudsætter lagerbeskatnings-
modellen en årlig vurdering af hver enkelt 
ejendom, men hvordan vurderer man 
beskatningsgrundlaget for en ejendom i 
dagens Danmark? Med erfaringerne fra den 
seneste ejendomsvurderingslov fra 2017 
ved de fleste efterhånden, at det ikke er en 
nem opgave. Ingen kender principielt vær-
dien af en ejendom, før den reelt har skiftet 
ejer. Det initierer en retssikkerhedsmæssig 
usikkerhed, som ikke er acceptabel, ligesom 
det forventes at give anledning til en lang 
række sager hos myndighederne, der kræver 
ressourcer til konkret sagsbehandling. Lager-
beskatningen vil desuden risikere at medføre 
adskillige administrative omkostninger for 
den enkelte koncern. Det gælder særligt i 
forhold til revisoromkostninger. 

Landbrug & Fødevarer ønsker stadig en 
løsning, hvor erhvervet er helt undtaget for 
lagerbeskatning af ejendomme. Alternativt 
en løsning som ikke rammer andre end det 
”skattehul”, man ønsker at lukke - altså uden-
landske kapitalfondes opkøb af udlejnings-
ejendomme i selskaber. Alt andet vil være at 
skyde gråspurve med kanoner. 

• Lagerbeskatningen får virkning fra 2023 

 

• Forslaget skønnes at indebære en umid-

delbar provenuvirkning på 1.150 mio. 

kr. årligt fra 2023. 

• Efter tilbageløb og adfærd skønnes 

forslaget at tilvejebringe et finansie- 

ringsbidrag på 850 mio. kr. årligt. 

• Aftalen om lagerbeskatning er et 

finansieringselement i ”Aftale om 

ny ret til tidlig pension”. Aftalen skal 

give dem, der har været mange år på 

arbejdsmarkedet mulighed for tidligere 

tilbagetrækning.  

• Du kan læse pensionsaftalen her:  

bm.dk/media/15057/aftaletekst- 

tidlig-pension.pdf 
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Ny undersøgelse: 

Landmænd 
vil gerne 
de grønne 
investeringer, 
men de 
mangler 
viden og 
retning
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Landmænd har både fokus på miljø 

og klima, når de laver bæredygtige 

investeringer, men de har brug for 

øget viden om, hvad der kan betale 

sig, og hvilken effekt bæredygtige til-

tag har. Det viser en ny undersøgelse 

foretaget af et uvildigt analyseinsti-

tut for Syngenta. 

Det er ikke nogen nyhed længere, at vi alle 
skal ændre i vores adfærd og den måde, vi 
agerer på i vores hverdag, hvis klimamålsæt-
ningerne på både dansk og internationalt 
niveau skal nås. Vi skal finde en løsning på 
CO

2
-udledning. En central brik i omstillingen 

er landbruget, som står for cirka 25 %  af 
verdens C0

2
-udledning. 

Undersøgelsen peger på, at danske land-
mænd i høj grad tænker på miljø og klima, 
når de laver bæredygtige investeringer i for 
eksempel biodiversitet, klimaregnskab på 
bedriftsniveau, IMP, digitale løsninger eller 
omlægning til andre driftsformer, og at beg-
ge udfordringer er på de fleste landmænds 
dagsorden. Undersøgelsen viser, at 71 % af 
landmændene tænker på bæredygtighed, 
når de laver nye investeringer.

Der mangler viden om tiltag 

og effekten af dem

Undersøgelsen viser også, hvilke barrierer 

der står i vejen for, at landmænd kan lave 
effektive bæredygtige investeringer og 
dermed gøre en forskel for klimaet. 

Her viser undersøgelsen tydeligt, at der 
mangler viden blandt landmænd om bæ-
redygtige tiltag. Det er den største barriere 
for dem, skarpt efterfulgt af klarhed om de 
forskellige tiltags faktiske bæredygtige virk-
ning og hvilken retning, man politisk bakker 
op omkring. 

De danske landmænd er forandringsparate, 
men afventer præcise politiske vilkår og 
retningslinjer før de tør eksekvere på den 
grønne agenda. Den usikkerhed bremser 
deres ”drive” og engagement, da det kan 
være fatalt at lave en investering, der ikke er 
fremtidssikret. Der er meget at vinde på den 
grønne dagsorden, men også meget at tabe 
hvis først man kommer bagud eller satser på 
forkerte løsninger. 

Image og forretningspotentiale 

betyder noget

Omkring tre fjerdedele af landmændene 
tænker over deres image, når de investerer 
bæredygtigt. Det er dog ikke kun et godt 
image, der er drivkraft for løsningerne. 
69% af de adspurgte landmænd ser også 
et forretningspotentiale i at investere bæ-
redygtigt. Dertil har 96 % af de adspurgte 

landmænd fokus på de økonomiske konse-
kvenser af deres bæredygtige investeringer. 
Det er ikke overraskende, at der først og 
fremmest skal være et forretningsmæssigt 
potentiale i at investere grønt, da det er en 
forretning, landmændene driver. Her har 
industrien også et ansvar i forhold til at finde 
grønne initiativer, som samtidig sikrer en 
fortsat god konkurrenceevne for Danmark. 

Industrien, rådgivere og forskere bør gå 
forrest og blive bedre til at give konkrete 
retningslinjer til landmændene, så de med 
sikkerhed ved hvilke af deres handlinger, der 
er hensigtsmæssige, og hvilke der skal ge-
novervejes. Der er gode tendenser derude: 
Landbrug & Fødevarer arbejder med deres 
vision om et klimaneutralt fødevareerhverv 
i 2050, store firmaer som DLG og CR foder-
service er begyndt at klimamærke deres 
foder, og vi har i Syngenta afsat 2 milliarder 
dollars til bæredygtig innovation over de 
næste 5 år. Det er alt sammen en start, men 
vi er ikke i mål. Vi skal blive meget bedre til at 
samarbejde på tværs af landbrugssektoren 
og de forskellige led. vi skal hjælpe hinanden 
og lytte til hinanden. Den grønne omstilling 
bliver kun en realitet, hvis vi omstiller i fælles-
skab: Industri, politikere, forskere, NGO’er og 
ikke mindst landmænd.

Carina Skovmølle 
Phd. Head of sustainability, 

Public Affairs & Communication, 
Syngenta Nordic. 

Foto: Syngenta

Læs hele undersøgelsen her: www.syngenta.dk/sites/g/files/zhg261/f/2020/01/13/sustainability_survey_growers_denmark_report_2020.pdf
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HELE LANDET

Få bl.a. rådgivning vedrørende

HOS HJULMANDKAPTAIN møder du et dedikeret team, som varetager interesserne for 
lodsejere i hele landet. Vi har specialister inden for alle relevante juridiske områder, som 
relaterer sig til landbruget, og et særligt fokus for os er lodsejernes ejendomsret.

• Ekspropriation
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• Generationsskifte
• Køb og salg af bedrifter
• EU-retlig regulering
• Miljøforhold
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Både kommuner og lodsejere bør indgå 
frivillige aftaler vedrørende BNBO
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Diskussionen om – og ikke mindst strategien 
for – BNBO er fortsat meget aktuel: Bør man 
som lodsejer søge at indgå frivillig aftale med 
kommunen, eller skal man afvise dette? Der 
er mest, der taler for, at en frivillig aftale bør 
tilstræbes - særligt overfor de kommuner, 
der er indstillet herpå, hvilket heldigvis er 
flertallet. Denne strategi bakkes også op 
af Kommunernes Landsforening (KL). For-
holder man sig derimod passiv eller måske 
endda modarbejder, at der indgås frivillig 
aftale, så løber man en risiko for sig selv og 
dansk landbrug generelt.

Valg af strategi ved BNBO

Det er som lodsejer vigtigt at klarlægge 
sin strategi så tidligt som muligt, så man 
får bedst mulighed for at forberede sine 

forhandlinger med kommunen og i øvrigt 
kan forberede sig på, hvordan BNBO-arealet 
med fordel kan anvendes i fremtiden. 

De strategiske veje kan opsummeres til at 
være følgende: 
1. Man bør klarlægge, om man har BNBO 

på sin ejendom og om de er udpeget 
med rette - altså den faglige tekniske 
bedømmelse.

2. Man bør tage stilling til, hvad løsningen 
er for én selv. Er det skov, natur, økologi, 
græsproduktion m.v., eller skal jorden 
afhændes via salg, mageskifte e.l.?

3. Man bør, hvis nr. 1 besvares bekræf-
tende, grundigt undersøge, hvilken 
erstatning man har krav på. 

Betragtninger om at man ”helt skal fjerne 
Mikkel Buchwald Møller

advokat HjulmandKaptain. 
Foto: HjulmandKaptain

Søren Nørgaard Sørensen 
advokat (L), ejerpartner og 

fagchef for landbrug i HjulmandKaptain
 Foto: HjulmandKaptain

>>>>
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SIDE 10

BNBO”, fordi retten til at udpege områderne 
ikke accepteres, må siges at være et juridisk 
og strategisk vildskud. Dette eftersom der 
generelt set er meget vide rammer for 
staten til at planlægge og regulere miljøfor-
hold, ligesom staten har ret til at pålægge 
konkrete arealer begrænsninger. 

Opgørelse af erstatning

Uanset hvilken frivillig aftale man indgår, så 
har lodsejeren ret til fuldstændig erstatning. 

Det gælder, uanset om man skal bortforpag-
te arealet (mod en forpagtningsafgift), eller 
om man ønsker at modtage erstatning, så 
skal tabet gøres op. 

Selve tabsopgørelsen er relativ kompleks, 
fordi det er vigtigt, at ”komme hele vejen 
rundt”, så man får dækket såvel sit direkte 
tab som sit indirekte tab. Dette vil selvfølge-
lig være individuelt for hver lodsejer.  

Tabsopgørelsen indebærer derfor, at man 
undersøger og dokumenterer de konkrete 
tab, som begrænsningerne medfører, f.eks. 
driftstab, tab af handelsværdi, tab fordi 
andre ikke-BNBO-arealer ikke kan driftes 
som hidtil m.v.

Hvis man ikke er grundig med de enkelte og 
individuelle erstatningsposter i det samlede 
indlæg, så er der stor risiko for, at kommunen 
ukritisk vil sætte rammen for forhandlingen 
ud fra nogle generelle kriterier. Det kan med-
føre, at lodsejeren ikke opnår fuldstændig 
erstatning, hvilket lodsejeren har krav på.

I et større perspektiv skal man desuden 
forstå, at hvis niveauet og principperne for 
erstatning ikke fastsættes korrekt fra starten, 
så vil kommunernes (forkerte) praksis risikere 
at skabe præcedens i andre sager. En fælles 
holdning i dansk landbrug til håndteringen 
af BNBO kan derfor kun være en fordel. 
Omvendt vil fragmentering være skadelig.

Fremtidig planlægning

Ved at indgå en frivillig aftale får man hurtig 
afklaring i modsætning til at afvente til efter 
2022, hvor der alligevel sandsynligvis bliver 
nedlagt et generelt forbud. 

Hurtig afklaring er således i sig selv en fordel 
og et konkurrenceparameter i flere sammen-
hænge. Det har således værdi, at man tidligt 
kan fastlægge og indrette sig på arealets 
alternative anvendelse, f.eks. opsætning af 
solceller, som BNBO-arealer er velegnede 
til. Og på dette område ”kører toget” nu - og 
stærkt.

>>>>
BNBO status

30. oktober 2020 udsendte 
miljøminister, Lea Wermelin, en 
appel til flere kommuner om
 at trække i arbejdstøjet og 
komme i gang med arbejdet 
med at gennemgå de boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO).

Ud af de 98 danske kommunerne 
har 95 af dem BNBO:

10 kommuner har indrapporteret, 
at de har risikovurderet alle kommu-
nens BNBO

44 kommunerne har
 indrapporteret, at de har 
risikovurderet minimum et BNBO

41 kommunerne har 
ikke indrapporteret

Der findes:
4.790 BNBO på landsplan
1.925 BNBO er risikovurderet
2.858 BNBO er ikke risikovurderet



100.000 ha? 38.000 ha? 171.000 ha? 

Udtagning af lavbundsjord er blandt 

vores allermest omkostningseffekti-

ve klimaværktøjer, og det fremhæves 

igen og igen som et af nøgleinstru-

menterne ift. at nedbringe landbru-

gets klimapåvirkning. Det seneste 

stykke tid har der dog været debat 

om, hvor stort potentialet er, og man 

kan være nervøs for, om regeringen 

vil tvinge indsatsen igennem. 

Regeringen barsler med en klimahand-
lingsplan. Målet er at reducere Danmarks 
CO

2
-udledning med 70 pct. inden 2030, og 

her spiller landbruget og vores drænede 
lavbundsjorde en væsentlig rolle. 

I Danmarks Naturfredningsforening og Land-
brug & Fødevarers fælles udspil fra 2019, 
Fælles Løsninger, lægges der op til udtagning 
eller ekstensivering af landbrugsdriften af 
op imod 100.000 hektar landbrugsjord. 
Spørgsmålet er så, om det er teknisk muligt 
at udtage så stort et areal.

Regeringens Klimapartnerskab for Føde-
vare- og Landbrugssektoren siger ja. Ifølge 
Klimapartnerskabet for Fødevare- og Land-
brugssektoren vil udtagning af lavbundsjord 
i den størrelsesorden reducere landbrugets 
CO

2
-udledning med ca. 3 mio. tons, svarende 

til ca. 20 pct. af hele fødevaresektorens 
samlede udledning

Århus Universitet siger ligeledes ja. Univer-
sitet meldte i september ud, at Danmarks 
landbrugsareal skal reduceres med 500.000 

ha inden 2030. Det er immervæk et areal 
svarende til Fyn, Lolland og Falster til sam-
men. Men det var nødvendigt i klimaets og 
biodiversitetens navn, måtte man forstå. 
En tredjedel af det udtagne areal skal være 
lavbundsjorde. Dermed lægger universitet 
op til, at nærmest alle landets 171.000 ha 
lavbundsjord skal tages ud af produktion.

Regeringen og Miljø- og Fødevareministeriet 
siger til gengæld nej. I regeringens klimaplan 
vurderes det, at der blot skønnes at være 
et aktuelt, teknisk potentiale for at udtage 
ca. 38.000 hektar landbrugsjord. Det bliver 
desuden vurderet, at grænsen blot er 15.000 
ha, hvis indsatsen skal ske gennem frivillige 
aftaler på markedsvilkår. Altså er der ikke 
behov for at afsætte yderligere midler til 
formålet. 

Særligt sidstnævnte bør give lodsejerne 
nervøse trækninger. Regeringen har senest 
ved sit forbud af sprøjtning, gødskning og 
omlægning af §3-arealerne vist, at man ikke 
er bange for at tage erstatningsfri regulering 
af den private ejendomsret i brug. Sektionen 
for Større Jordbrug står bag Landbrug & 
Fødevarers principper om, at udtagningen 
af lavbundsjord skal ske gennem frivillighed, 
lokal inddragelse og med fuld kompensa-
tion. Vi vil derfor holde regeringen op på, 
at fremtidige ordninger for udtagning af 
lavbundsjord også kommer til at bygge på 
disse principper, og at man uanset hvad skal 
respektere den private ejendomsret. 

Størrelsen på det sande potentiale er altså 
endnu uklar. Udtagningen af lavbundsjord 

foregår ved, at dræningen af jorden afbry-
des, hvorved vandspejlet hæves. Dermed 
stoppes tilførslen af ilt til jorden, og der 
sættes en stopper for den nedbrydning af 
organisk kulstof, der forårsager udledning 
af CO

2
. Basalt set. En del af landets 171.000 

ha lavbundsjord vil dog ikke kunne udta-
ges uden betydelige problemer. Der er 
lavbundsarealer, hvor et højere vandspejl 
vil forårsage oversvømmelse af tilstødende 
arealer. Der vil desuden være et større antal 
arealer med et højt fosforindhold, som kan 
udvaskes ved vådgøring, hvilket vil medføre 
skade på miljøet. Endelig er der arealer, som 
i høj grad anvendes til dyrkning af højvær-
diafgrøder. Udtagning af disse er derfor ikke 
umiddelbart en omkostningseffektiv løsning. 

På den anden side er der dog også virke-
midler, der mindsker de uønskede påvirk-
ninger. Fosfortab kan mindskes med høst af 
biomasse og etablering af miniområder og 
fosfor-bassiner. Risikoen for oversvømmelser 
kan håndteres med dæmninger, pumper, 
membraner og andre fysiske barrierer. Og 
der arbejdes konstant med nye virkemid-
ler. Arealer der ikke kan udtages i dag, kan 
dermed blive en del af et jordudtagnings-
projekt i fremtiden. Der er derfor behov 
for yderligere forskning på området. Der er 
brug for mere enighed om potentialet for 
landbrugets mest omkostningseffektive 
klimaværktøj, og ikke mindst er der brug for, 
at politikerne respekterer, at lodsejerne skal 
inddrages og kompenseres, hvis indsatsen 
skal blive en succes. 

Jordudtagning – Hvor stort 
er potentialet egentlig?
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Mikael Strandbygaard
chefkonsulent Landbrug & Fødevarer, 

sekretær i Sektionen for Større Jordbrug. 
Foto: Landbrug & Fødevarer

Indsatsen kræver finansiering 

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen i alt 2 mia. kr. over 10 år til klima, 
natur og miljø. Der blev i september indgået en politisk aftale om, at midlerne 
for de første tre år anvendes på udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Med 
aftalen tildeles Naturstyrelsen 329 mio. kroner i anlægsbevilling til udtagning 
af tørvejorde. Derudover afsættes 255,5 mio. kroner til Miljøstyrelsen til en 
ny national tilskudsordning, som vil give mulighed for engangskompensation 
til lodsejere, der går med i projekterne og stopper med at dyrke marker, der 
ligger på lavbundsjorder. 

De afsatte midler supplerer de 65 mio. kr., der er i den eksisterende lavbunds-
ordning og de 150 mio. kr., der ligger i Den Multifunktionelle Jordfordelings-
fond, der var en del af tørkepakken fra 2018. 

Hvis midlerne fra finanslov 2020 alle går til udtagning af lavbundsjord, vil der 
være afsat i alt 2,2 mia. kr. til indsatsen. Regeringen vurderer, at dette rækker 
til udtagning af 15.000 ha. lavbundsjord.  Der er altså uanset, hvad det sande 
potentiale måtte være, behov for yderligere midler til indsatsen. Det er der da 
også en vis politisk opbakning til. Særligt blandt regeringens støttepartier. 
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Årsmøde afholdes online

Mandag 1. februar 2021 kl. 10-12 afholder Sektionen for Større 
Jordbrug for første gang i sektionens historie årsmøde online. 
Mødet vil blive livestreamet, så sektionens medlemmer og gæ-
ster hjemme fra egen matrikel kan følge aflæggelse af beretning, 
indlæg og drøftelser, deltage i afstemninger og selv byde ind 
med kommentarer og spørgsmål undervejs. Det er forhåbnin-

gen, at muligheden for at være med til årsmødet hjemmefra kan 
tilskynde endnu flere af sektionens medlemmer til at deltage. 
Netop nu er sektionens sekretariat ved at afdække, hvilke mulig-
heder onlineformatet giver, så oplevelsen af mødet hjemme hos 
mødedeltagerne bliver så god som overhovedet muligt.

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