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Året, der gik

SEKTIONEN FOR 
STØRRE JORDBRUG 

2017 var på mange måder et begiven-
hedsrigt år for landbrugserhvervet. Det 
var første år i flere årtier, hvor vi kunne 
gøde afgrøderne til den økonomisk opti-
male norm. Vejret vanskeligjorde 
dog bjærgning af et godt udbytte. 

Ligesom forrige år blev 2017 også fyldt 
med debat om vandmiljø, pesticider og 
grundvand. I foråret opnåede vi endelig 
lydhørhed over for vores kritik af den 
danske måde at opgøre grundvandets 
tilstand på. Ministeren igangsatte 
COWI-rapporten. I forhold til den kri-
tik, som Landbrug & Fødevarer havde 
italesat, fik vi medhold. Sidst på året 
besluttede ministeriet, at man skulle 
opgøre tilstanden som foreslået af Land-
brug & Fødevarer for halvandet år siden. 
Stædighed lønner sig!

Over sommeren kørte Landbrug & 
Fødevarer kampagnen ”De 7 Synder”. 
Det var rigtig godt at se Landbrug & 
Fødevarer folde et svært indhold ud 
på en skarp måde, som vandt gehør på 
Christiansborg, og som banede vejen for, 
at vi fik vores kritikpunkter spillet dybt 
ind i det internationale ekspertpanel. 
Panelet endte også med at udtale en kri-
tik af den danske kvælstofindsats, som fik 
ministeren til at bebude et retningsskifte i 
reguleringen.

2017 vil også blive husket som året, hvor 
polariseringen i fødevaredebatten tog 
fart, ikke mindst via Samvirkes medlems-
blad. Anvendelsen af pesticider i landbrug-
et deler vandene herhjemme og i EU og er 
noget, som vi skal arbejde meget med i frem-
tiden. Vi fik dog i første omgang fem år mere 
med tilladelse til anvendelse af glyphosat.

I forhold til generationsskifte fik vi ende-
lig vedtaget en nedsættelse af bo- og 
gaveafgiften i Folketinget. Samtidig fik vi 
et nyt ejendomsvurderingssystem, som 
har fået uoverskuelige konsekvenser for 
vores medlemmer. Det er noget, som vi i 
2018 skal arbejde videre med at få rettet 
op på, så nedsættelsen af bo- og gaveaf-
giften ikke udhules.

I 2017 lykkedes det at komme til enighed 
i Vildtforvaltningsrådet om et nyt udsæt-
ningsforlig for fuglevildt. Indholdet skal 
sikre og forbedre rammerne for udsæt-
ning, og det er enormt positivt, at forliget 
også er tiltrådt af ministeren.

2017 har på mange måder også været 
et svært år. Ejendomsretten angribes 
fra flere sider. Vi har dog haft succes med, 
at Landbrug & Fødevarer tager en række 
sager som Kriegers Flak og kommunale 
pesticidforbud videre til domstolene. 
Det er helt afgørende for os, at ejendoms-
retten ikke undermineres. Der venter 
også et opgør i forhold til Det Grønne 
Danmarkskort og kategorisering af 
vandløb, hvor ejervinklen har været til-
sidesat i den proces, der har været i 2017. 

Også i forhold til at opretholde en fair 
hektarstøttemodel er vi under angreb. 
Både nationalt og på europæisk niveau 
er der kræfter, der arbejder for, at de små 
landbrug skal forfordeles på bekostning 
af de store ejendomme. Selvom den dan-
ske hektarstøttemodel, hvor alle hektar 
vægtes lige, bestod i 2017, må vi også 
forvente lignende pres i 2018.

Ser vi lidt frem i mod det kommende år, 
venter der flere vigtige sager. Kvælstofre-
guleringen skal omlægges til en målrettet 

regulering. Set med vores briller er det 
afgørende, at vi får mulighed for, at den 
effektive kvælstofudnyttelse i marken 
belønnes via balanceregnskaber. I 2017 
tog vi et vigtigt skridt i den retning, idet 
en pilotordning for præcisionsjordbrug 
åbnes i 2018. 

Samtidig bliver 2018 et sværdslag for 
afskaffelse af pesticidafgiften, idet 
pesticidhandlingsplanen skal evalueres. I 
Større Jordbrug vil vi argumentere indædt 
for en afskaffelse. 

Også på europæisk plan skal vi i 2018 
arbejde fokuseret for, at vores ønsker 
tilgodeses maksimalt i den kommende 
europæiske landbrugsreform. Det 
vil vi blandt andet gøre igennem vores 
medlemskab i ELO. 

Frederik Lüttichau 
Formand for 
Sektionen for Større Jordbrug
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2017 markerer toppen 
af højkonjunkturen
2017 har været et fornuftigt år for 
store dele af landbruget. Mest mar-
kant har svinepriserne været ganske 
høje, men også mælkeproducenterne 
oplevede en stigende pris gennem 
2017, og her nåede priserne ved årets 
udgang et niveau, som formentlig 
markerer toppen i den nuværende 
højkonjunktur. 

Den store spredning ses også hos 
planteproducenterne. Som det 
fremgår af gra�kken med driftsresul-
tat før ejerløn for større planteprodu-
center med over 300 ha dyrket areal, 
er der typisk et par mio. kr. i forskel 
mellem gennemsnittet og den højeste 
tredjedel. 

Det er dog vanskeligt at sammenligne 
planteproducenter, da der er større 
forskelle i produkter og produktions-
betingelser end inden for andre 
driftsgrene. Forhold som afgrødevalg 
og jordbundsforhold har afgørende 
ind�ydelse på bundlinjen, og vejret 
spiller en større rolle.

Våd, men god højst 
Det så vi ikke mindst i 2016, hvor 
ugunstige vejrforhold mere end 

opvejede fordelene ved de øgede 
gødningsnormer for korn- og rapsaf-
grøder. Trods en våd høst var 2017 
tættere på et normalår. De øgede 
gødningsnormer slog således igen-
nem, og resultatet blev både højere 
udbytter og bedre kvalitet. 

De største potentielle ændringer i 
nationale eller internationale forhold, 
som har afgørende ind�ydelse på 
afgrødepriserne, ligger lidt ude i hori-
sonten. Næste EU-reformperiode 
starter først efter 2020, og i forhold til 
målrettet miljøregulering forestår der 
fortsat et større udredningsarbejde. 

Det bliver afgørende for de større 
jordbrug, at den fremtidige regule-
ring bygger på omkostningse�ektive 
virkemidler og belønner e�ektiv kvæl-
stofudnyttelse ved implementering af 
balanceregnskaber.

Urimelige faste omkostninger skal 
afska�es
Ligeledes er det bydende nødvendigt 
at få afska�et pesticidafgiften. For 
de �este planteavlere er denne afgift 
en fast omkostning, som hæmmer 
indtjeningen helt urimeligt. Samtidig 

er vi beskattet af produktionsjorden. 
Begge disse omkostninger er både 
tunge og konkurrenceforvridende, 
idet vores nabolande ikke er pålagt 
disse omkostninger. I Sektionen for 
Større Jordbrug vil vi arbejde mål-
rettet mod en afska�else.

Fokus på optimering
Derudover er økonomien i den 
nære fremtid særligt afhængig af 
de markedsmæssige forhold. Der er 
altid stor usikkerhed forbundet med 
prognoser, især for afgrøder, hvor 
vejret spiller en afgørende rolle. For 
nuværende er der dog ikke udsigt til 
afgørende ændringer i markedsbalan-
cen for de store afgrøder. Markedet 
er fortsat velforsynet, hvilket hindrer 
større prisstigninger. 

Modsat ventes den almindelige op-
drift i omkostningerne at fortsætte i 
de kommende år på trods af lav in�a-
tion. Medmindre der opstår uventede 
begivenheder, bliver afgrødevalg 
og håndtering af omkostningerne 
således afgørende for indtjeningen de 
næste par år.
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Driftsresultat – planteavlsbedrifter over 300 ha

Alle heltidsbedrifter  

Gns. 2006-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 

Bedste tredjedel
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2.753

4.011

3.020
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* Resultatet bygger på prognoser
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“I 2017 har vi taget de 
første afgørende skridt 
på vej mod en regulering, 
der belønner de eff ektive 
bedrifter”
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Siden 2010 har vi i Sektionen for 
Større Jordbrug arbejdet for, at man 
skal have mulighed for at blive regu-
leret efter balanceregnskaber. Vi har 
talt og arbejdet for, at balanceregn-
skaber skal kunne indgå som alterna-
tiv til de pligtige efterafgrøder.

I januar 2017 lykkedes det Sektionen 
for Større Jordbrug at få Landbrug & 
Fødevarer til at bakke op om, at ba-
lanceregnskaber skal indgå regule-
ringsmæssigt som en mulighed for 
alle, og nu ser vi det første skridt i 
den rigtige retning. Det er en vigtig 
sejr, for det er bestemt ikke alle 
bedriftsgrene, der ser en fordel i den 
måde at regulere på. 

Ny ordning belønner moderne og 
eff ektiv planteavl
Vejen til introduktion af balanceregn-
skaber i reguleringen blev banet i 
december 2017, hvor præcisionsjord-
brug blev regelsat i kvælstofregulerin-
gen.

Af den netop udstedte plantedæk-
kebekendtgørelse fremgår det, at 
10 ha med præcisionslandbrug kan 
erstatte 1 ha efterafgrøder. I første 

omgang er der dog alene tale om en 
pilotprojektordning for 20 bedrifter, 
så man opnår tilstrækkelig viden om 
miljøeff ekterne og får afprøvet mo-
dellen i praksis.

Ordningen går i al sin enkelthed ud 
på, at man skal dokumentere, at man 
via anvendelse af GPS-teknologi og 
opgørelser af kvælstof i udbyttet har 
en høj kvælstofeff ektivitet i marken. 

En ordning skræddersyet til vores 
medlemmer
Ordningen har ansøgningsfrist den 8. 
februar 2018. Det fremgår af be-
kendtgørelsen, at Landbrugsstyrelsen 
vil foretage en prioritering af ansøg-
ningerne, hvor bedrifter med korn 
og raps prioriteres højere end andre 
afgrødetyper. Samtidig prioriteres 
bedrifter, som råder over teknologisk 
udstyr til at udføre positionsbestemt 
spredning af handelsgødning samt 
udstyr til sektionskontrol af handels-
gødning.

Deltagere i pilotprojektordningen 
skal efter Landbrugsstyrelsens anvis-
ninger foretage ekstra indberetnin-
ger af gødningsplan på markniveau, 

elektroniske tildelingskort og 
biomassekort samt udbyttekort 
og proteinindhold i afgrøden på 
markniveau.

Mange medlemmer af Sektionen for 
Større Jordbrug opfylder allerede 
ansøgningskravene, og vi forventer 
derfor, at der bliver kamp om plads-
erne fra start.

Næste skridt er balanceregnskaber
I Sektionen for Større Jordbrug ser vi 
denne ordning som vejen frem mod 
implementering af balanceregn-
skaber. Vi ønsker en regulering, der i 
stedet for fastsatte kvælstofnormer 
giver den enkelte landmand ansvar 
for det kvælstof, som han tildeler. En 
eff ektiv udnyttelse af kvælstof skal 
belønnes.

Hvis man eksempelvis kan doku-
mentere, at kvælstofeff ektiviteten 
i marken er høj, og at der ikke er 
nævneværdigt kvælstof tilbage i 
jorden efter høst af hovedafgrøden, 
så må logikken være, at man ikke 
efterfølgende skal belemres med eta-
blering af nytteløse efterafgrøder.

Balanceregnskaber på vej 
mod realitet



SIDE 8

Vandområdeplanerne har haft et helt 
særligt fokus i året, der gik. Landbrug 
& Fødevarer havde længe pointeret 
en lang række svagheder ved det 
faglige grundlag bag planerne, men 
der var en fornemmelse af at tale for 
døve øren. Med landbrugspakken 
blev det imidlertid besluttet, at et in-
ternationalt evalueringspanel skulle 
se grundlaget efter i sømmene, så 
visse steder blev der altså lyttet!

I Sektionen for Større Jordbrug har vi 
længe talt for, at man skulle komme 
med et velfunderet fagligt modspil til 
Aarhus Universitets vanetænkning og 
få formidlet budskaberne, så de også 
vandt gehør politisk.  

”De 7 Synder”
Det var derfor særdeles positivt, at 
Landbrug & Fødevarer i sommeren 
2017 udkom med kampagnen ”De 7 
Synder”, der symboliserer de fejl og 
mangler, som Landbrug & Fødevarer 
har påpeget i det faglige grundlag:

1. Forkerte/manglende usikkerheds-
beregninger. Politikerne troede, at 
det faglige grundlag var langt mere 
sikkert, end det var tilfældet.
2. Omskrivninger af data og masker-
ing af åbenlyst forkerte resultater.
3. Brug af grov typeinddeling, så 
mange fjorde får meningsløse mil-
jømål.

4. Ensidigt fokus på ålegræs frem for 
andre vandplanter og en antagelse 
om en direkte forbindelse mellem 
ålegræssets udbredelse, vandets 
klarhed og kvælstoftilførsel.
5. Miljøtilstanden i år 1900 bruges 
som reference, men kvælstoftabet fra 
datidens landbrug blev groft under-
estimeret.
6. I fjorde med kort opholdstid for 
vandet har tidspunktet for kvælstof-
udledning stor betydning. Dette er 
ikke regnet med i vandområdeplan-
erne.
7. Vandområdeplanerne har et en-
sidigt fokus på kvælstof. En analyse 
fra NIVA Danmark viser, at en lang 
række andre presfaktorer også har en 
betydende miljøpåvirkning.

Panelets konklusioner
Efterfølgende � k Landbrug & 
Fødevarer medhold i kritikken ved 
det internationale evaluerings-
panel. Som en af de væsentligste 
overordnede konklusioner skriver 
panelet i den afsluttende rapport, 
at miljømålene sat for de enkelte 
vandområder ikke er ”tilstrækkeligt 
troværdige til at tjene som beslut-
ningsgrundlag og til at planlægge 
indsatser efter. Det er ellers netop 
det, som de bliver brugt til: At plan-
lægge indsatser efter. Der er altså 
tale om en klar afvisning af at bruge 

det faglige grundlag på den måde, 
hvorpå det bliver brugt!

I rapportens endelige konklusion 
bliver der dog også brugt pæne ord 
om modelarbejdet. Vælger man at 
læse hele rapporten, står det imid-
lertid hurtigt klart, at rosen ikke til-
falder de modeller og metoder, som 
Landbrug & Fødevarer kritiserer. Den 
tilfredshed, som Aarhus Universitet 
og de grønne organisationer har 
udtrykt ved konklusionerne, bygger 
altså på et tyndt grundlag.

Alt i alt er der grund til at være rigtig 
godt tilfreds med udfaldet af den 
internationale evaluering.

Konsekvenserne af evalueringen
Straks efter o� entliggørelsen af den 
endelige rapport fra det internatio-
nale evalueringspanel meddelte 
miljø- og fødevareminister Esben 
Lunde Larsen, at der er brug for et 
retningsskifte i beskyttelsen af vand-
miljøet og et bredere syn på, hvordan 
der kommer god økologisk tilstand 
i vores fjorde og kystnære vandom-
råder, sådan som vandrammedirek-
tivet kræver.

Den internationale evaluering gav 
os fuldt medhold i vores kritik af det 
faglige grundlag. Det medhold skal 
nu omsættes til egentlige resultater. 

Vandområdeplaner: 
Et syndigt rod!
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Større Jordbrug: Vi mangler stadig 
konsekvensvurderingerne.
I 2017 har vi fået ryddet op i det 
faglige grundlag og beskrevet de 
usikkerheder, der er for en given 
kvælstofi ndsats, men vi mangler sta-
dig at få belyst de socioøkonomiske 
eff ekter. 

For hvad er prisen, som samfundet 
betaler for at reducere en given 

kvælstofudledning? Det er dyrt for 
både erhvervet og samfundet i tab af 
eksportvarer og tabte arbejdspladser, 
og det kan også være for dyrt!  

Det er en politisk beslutning, om 
man vil skrue ned for den menneske-
lige aktivitet i et område for at opnå 
de sidste kvælstofreduktioner i en 
slusefjord, eller om man vil benytte 
direktivets undtagelsesbestemmel-

ser, idet de samfundsøkonomiske 
omkostninger er for høje. Det er en 
aktiv afvejning, som fuldstændig 
har manglet i vandplanlægningen i 
Danmark. 

Større Jordbrug står fast på, at de 
erhvervs- og samfundsmæssige 
omkostninger skal opgøres, før man 
lægger de kommende vandområde-
planer frem til politisk beslutning. 

“Hvis ikke man opgør de 
samfundsøkonomiske 
omkostninger ved en 
hvilken som helst indsats, 
efterlader man politikerne 
til at fægte i blinde om 
grænsen mellem beskyttelse 
og benyttelse”
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Vandrådsarbejdet 
kommer ikke til at 
levere varen
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Operation Pollinator søsat

Vandrådsarbejdet 
kommer ikke til at 
levere varen

Hensynet til ejeren tilsidesættes
I løbet af 2017 har der været nedsat 
lokale vandråd, som skulle kvali�cere 
afgræsningen og udpegningen af 
vandløb. Eller sagt på dansk: Se på, 
hvilke vandløb der skal med i vand-
planerne, og hvad de skal kaldes: 
naturlige, stærkt modi�cerede eller 
kunstige. 

Mange medlemmer af Større Jordbrug 
har stor interesse i dette arbejde og 
er kommet med supplerende oplys-
ninger og udtalelser i håbet om en 
saglig og retfærdig proces.

Vandrådene har mange steder fun-
geret dårligt. Det er der �ere grunde 

Blomsterstriber styrker biodiver-
sitet og image
Mange af vores medlemmer er i god 
og konstruktiv dialog med lokalsam-
fundet via forskellige tiltag som ek-
sempelvis gårdbutikker, Åbent Land-
brug eller andre events i løbet af året. 
En sådan dialog bringer ofte en god 
forståelse for vores erhverv, hvor man 
signalerer balance mellem landbrugs-
produktion og naturhensyn. 

I 2017 indgik Sektionen for Større 
Jordbrug en aftale med Syngenta om 
Operation Pollinator, hvor formålet er 
etablering af bivenlige blomsterstriber 
i marker for at øge biodiversiteten, 

til. Dels har rammerne for arbejdet 
været elendige, så rådene reelt ikke 
har haft en ærlig chance for at kva-
li�cere tingene. Dels har styringen fra 
både kommuner og staten været af 
mildt sagt varierende kvalitet.

Det helt store problem er, at man 
grundlæggende overvurderer 
vandløbenes potentiale. Det sker, 
fordi man kun ser på en eneste øko-
logisk parameter og derved ignorerer 
planter og �sk. Præmissen har altså 
været forkert. Læg dertil fejl og mang-
ler i data, alt for kort tid til opgaven, 
dårlig mødeplanlægning og -ledelse 
– ja, så har man opskriften på et 
dårligt forløb og et tvivlsomt resultat.

særligt for bestøvende insekter. Det 
er herunder påvist, at �ere bestøvere 
giver højere udbytte.

I år indgik 11 af Større Jordbrugs med-
lemmer i pilotordningen, hvor Syn-
genta sponsorerede frøblanding og 
rådgivning ved etablering af blomster-
striber. Erfaringerne fra den første sæ-
son blev samlet op ved markbesøg på 
henholdsvis Søholt Gods og Møllerup 
Gods i juli måned.

Fra 2018 bliver blomsterstriber 
MFO-element 
Som noget nyt vil det fra 2018 være 
muligt at benytte bivenlige blomster-

Det er helt afgørende, at vandløbste-
maet gennemgås korrekt. Der er store 
konsekvenser på spil, hvis man gen-
nemtvinger indsatser i �ade vandløb. 
Konsekvenser, der er en direkte trus-
sel mod ejendomsretten. Derfor må 
og skal det faglige grundlag være kor-
rekt, og det bliver det ikke som følge 
af vandrådenes arbejde – til trods for 
vores repræsentanters enorme ind-
sats med at få realisme og faglighed 
op til over�aden.

Der venter derfor ministeren og 
ministeriet en kæmpe opgave med 
at få tingene bragt i orden i den kom-
mende tid. Vandrådene kommer ikke 
til at levere alle svarene. 

striber som MFO-element i stedet for 
eksempelvis efterafgrøder. Kravet er, 
at arealstriben er 1-20 meter. 

Omregningsfaktoren er 1,5, mens den 
for efterafgrøder er 0,3. Man kan altså 
vælge at udskifte 15 ha MFO-efteraf-
grøder med 3 ha blomsterstriber.

Vi er meget tilfredse med, at vi i 2017 
�k søsat ordningen, og vores håb er, 
at endnu �ere medlemmer ønsker at 
deltage i de kommende år. Tilmelding 
til ordningen for 2018 vil kunne ske 
straks i det nye år.



SIDE 12

Ejendomsretten i frit fald

2017 har ikke været noget fantastisk 
år i forhold til at opretholde ejen-
domsrettens ukrænkelighed. Tvært-
imod har vi i 2017 set �ere eksemp-
ler på sager, hvor myndighederne 
springer over, hvor gærdet er lavest, 
og sjo�er de grundlovsbeskyttede ret-
tigheder. Nedenfor nævnes et par af 
de mest bemærkelsesværdige sager 
i 2017.

Kriegers Flak
Hvis der er godtgjort et samfunds-
mæssigt behov, skal der betales fuld 
erstatning.

Kriegers Flak handler om, hvorvidt 
ledningsejer (i den konkrete sag 
Energinet) kan fravige det såkaldte 
gæsteprincip. Fraviger man gæste-
princippet, hænger regningen på lods-
ejeren, hvis kablet en dag skal �yttes. 
Det er selvfølgelig en helt urimelig 
risiko at bebyrde en lodsejer med, og 
det kan blive ekstremt dyrt.

I Større Jordbrug er vi med på, at sam-
fundet kan have væsentlige interesser 
i at anlægge energiledninger på tred-
jemands jord, men der skal være fuld 
erstatning for alle gener, og ingen lods-
ejer må stilles værre end før ekspro-
priationen, men det er ikke tilfældet i 
denne sag. Derfor er denne sag vigtig 
for os at føre, hvilket vi har fået �ertal 
for i Landbrug & Fødevarer.

Kommunal grundvandsbeskyttelse
Myndigheder skal dokumentere, at 
et indgreb er strengt nødvendigt.

I 2017 var �ere kommuner aktive i 
forhold til at påbyde pesticidfri drift 
på helt almindelig landbrugsjord. 
Dette gælder både Aarhus, Aalborg 

og Egedal kommuner. Landbrug & 
Fødevarer og de lokale foreninger har 
været meget aktive i disse sager
 – særligt fordi denne ekspropriation 
af råderetten sker fuldstændig ube-
grundet, da der ikke er fremlagt grund-
lag for at tilsidesætte Miljøstyrelsens 
godkendelsesordning af pesticider.

Rent teknisk er påbuddet unødven-
digt og dermed grundlovsstridigt. I 
Sektionen for Større Jordbrug vil vi 
følge disse sager både gennem kla-
genævn og videre til domstolene. Vi 
har desværre set, at det nye Miljø- og 
Fødevareklagenævn ikke har vægtet 
ejendomsrettens ukrænkelighed 
særligt højt. Derfor vil vi insistere på, 
at sagen fra Egedal går videre til dom-
stolene.   

Naturbeskyttelseslovens § 3
Naturen er dynamisk, men det er 
ejendomsretten ikke.

Et af de områder, hvor vi de seneste 
år har oplevet, at ejendomsretten er 
kommet under pres, er på natur-
området, særligt på grund af de 
eksisterende regler om udpegning 
af beskyttet natur efter naturbeskyt-
telsesloven.
 
Det er helt uacceptabelt, at den 
beskyttede natur efter naturbeskyt-
telseslovens § 3 pludselig kan dukke 
op, uden at man som ejer er vidende 
herom. I Større Jordbrug ønsker vi en 
maksimal sikkerhed for ejendoms-
retten, og den dynamik, der ligger i 
naturbeskyttelsesloven, er således 
ikke holdbar. Derfor er det vores øn-
ske, at de nuværende regler erstattes 
af en mere bindende udpegning, så 
man som lodsejer ved, hvad man har 
at forholde sig til.

Det Grønne Danmarkskort
Erstatningsfri regulering efter 
salamimetoden skal stoppes.

Uvisheden er også en meget stor 
faktor i forbindelse med Det Grønne 
Danmarkskort, der desværre fort-
sat er en realitet efter revisionen af 
planloven. Formålet med det nye 
plantema i kommuneplanlægningen 
er at forstærke indsatsen for større og 
bedre natur i Danmark. Dette skal ske, 
ved at der skal udpeges et netværk 
af eksisterende og potentiel natur på 
tværs af kommunegrænser.
 
I Større Jordbrug har vi en klar bekym-
ring om, at Det Grønne Danmarkskort 
vil betyde endnu �ere restriktioner 
for arealanvendelsen i det åbne land 
og derved også kan få betydning 
for værdisætningen af vores arealer. 
Denne erstatningsfrie regulering skal 
stoppes. 

Større Jordbrug: Domstolene bliver 
vores redning
Fælles for ovenstående sager gælder, 
at myndighederne tilsidesætter 
grundlovens ekspropriationsregler. 
Der er brug for at få domstolene ind-
draget, således at der kan blive sat en 
stopper for ureglementeret indgriben.  

I Sektionen for Større Jordbrug me-
ner vi, at sådanne sager skal føres i 
retten – også selvom der venter dyre 
sagsomkostninger til følge. Vi har i 
2017 argumenteret for, at Landbrug 
& Fødevarer påtager sig principielle 
sager omhandlende ejendomsretten, 
således at myndighederne fremad-
rettet tager ved lære, som de er 
forpligtet til.
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“Man mister efterhånden 
retten til selv at bestemme 
over den ejendom, som man 
har skøde på”
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Bo- og gaveafgift nedsat, 
men stor usikkerhed om generationsskifte 

Trods en ihærdig indsats fra blandt 
andet Danmarks Radio med forsøg 
på at skabe politisk splid mellem 
aftaleparterne lykkedes det i 2017 
regeringen og Dansk Folkeparti at få 
vedtaget lovforslaget om en nedsæt-
telse af bo- og gaveafgiften fra 15 pct. 
til 5 pct. ved generationsskifte.

Det har været en lang og sej kamp, 
men det er lykkedes at sikre et politisk 
�ertal for udfasning af bo- og gaveaf-
giften, som dræner store mængder 
kapital fra de danske familieejede virk-
somheder. Vi er �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.

Et skridt på vejen, men vi er ikke 
i mål 
Lovforslaget har været længe un-
dervejs, og det har uden tvivl været 
vanskeligt for regeringen og Skatte-
ministeriet at stykke et forslag sam-
men, der afgrænser den nedsatte 
afgift, hindrer skattespekulation og 
samtidig gør lempelsen reel.

Specielt i forhold til at gøre lempelsen 
reel er der stadig stor usikkerhed i 
forhold til de nye ejendomsvurderings-  
regler.

Nyt ejendomsvurderingssystem 
og generationsskifte
Med de nye regler og satser for bo- og 
gaveafgift har vi opnået en kraftig 
forbedring i forbindelse med genera-
tionsskifte. Samtidig har vi med det 
nye forlig om boligskatter fået et nyt 
vurderingssystem for ejendomme. 
Selvom der ikke ændres grundlæg-

gende på beskatningen af landbrugs-
jord og stuehuse, vil der være væsent-
lige forskelle fra tidligere. 

Det er vigtigt at nævne, at man er 
lykkedes med at bevare ”stuehusreg- 
len”, som er landbrugets særregel på 
området. ”Stuehusreglen” er især til 
Større Jordbrugs medlemmers fordel. 

I Større Jordbrug har vi i 2017 været 
med i en arbejdsgruppe under Land-
brug & Fødevarer og har derved haft 
ind�ydelse på Landbrug & Fødevarers 
høringssvar og den efterfølgende 
dialog. 

Selvom man overordnet set kan 
være tilfreds med udfaldet, er der 
fortsat meget alvorlige knaster. Det 
handler blandt andet om, at man 
sløjfer den samlede årlige vurdering af 
bedrifterne, hvilket kan få betydning 
i forbindelse med familiehandler. 
Det har vi arbejdet videre med og 
vil forsøge at få ændret. Vi har i den 
forbindelse skrevet til skatteministe-
ren og statsministeren og forelagt 
dem vores bekymringspunkter, som vi 
ønsker håndteret. 

Henvendelse til regeringens top
Vi har gjort regeringens top omhyg-
geligt bekendt med, at som familieejet 
landbrug er det helt afgørende, at 
man kan overdrage virksomheden 
uden tab af kapital på et tidspunkt, 
hvor nye kræfter har brug for res-
sourcer til fremtidssikring af virksom-
heden. Det er helt afgørende for vores 
fremtidige eksistens.

Generelt mener vi, at værdiansæt-
telse af en landbrugsvirksomhed ved 
generationsskifte i højere grad bør ske 
under hensyntagen til virksomhedens 
afkast frem for kun de værdier, der 
overdrages. Det er kendetegnende 
for mange af vores medlemsvirk-
somheder, at de har betydelige 
ejendomsaktiver, men en begrænset 
indtjening. 

Det er derfor særdeles vanskeligt 
at �nansiere en afgiftsbetaling, der 
primært tager udgangspunkt i akti-
vernes værdi.

Med de nye ejendomsvurderinger 
frygter vi, at prisen på ejendommene 
hæves så meget, at generationsskifte 
bliver umuligt, og at man reelt ikke 
opnår de afgiftsnedsættelser, som 
regeringen havde til hensigt med 
nedsættelse af bo- og gaveafgiften. 

Problematisk vurderingssystem
Vi har i vores henvendelse gjort det 
klart, at man som ejer er nødt til at 
have sikkerhed for og tiltro til, at de 
løbende vurderinger af for eksempel 
stuehuset ikke tages op til revurdering 
i forbindelse med en samlet vurdering, 
og at det således kun er de ikke-
vurderede elementer, der vurderes. 

Samtidig må de nye ejendoms-
vurderinger ikke medføre en væsent-
lig stigning i de løbende ejendoms-
skatter. Både de nye vurderinger af 
stuehusene og de videreførte og in-
dekserede vurderinger af produk-
tionsjorden risikerer at medføre hø-
jere ejendomsværdiskat og grund-
skyld, som vil sætte virksomhederne 
under pres, ikke mindst fordi mange af 
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virksomhederne er kendetegnet ved 
en relativ beskeden indtjening set i 
forhold til de ejendomsaktiver, som de 
besidder. 

Det er vigtigt, at stuehusene på vores 
medlemmers bedrifter ikke brand-
beskattes på grund af deres størrelse 
og herlighedsværdier, men at man 
anerkender, at der i høj grad er tale 
om bygninger anskaffet af hensyn til 
den tilstødende virksomhed. Stue-
husene kan være ganske store, men 
de ekstra kvadratmetre har en meget 
lav værdi.

Stadig et stort afklaringsarbejde 
forude
I Sektionen for Større Jordbrug samar-
bejder vi også i 2018 med Landbrug 
& Fødevarer om de problematiske 

elementer, der er i det nye ejendoms-
vurderingssystem. Det er et stort 
arbejde, som har enorm betydning 
for vores medlemmer. I starten af 
2018 vil vi afholde en temadag om 
de foreløbige afklaringer af regler på 
området. 

Det rigtige for Danmark er en 
komplet afskaffelse af afgiften
Når man ser på det virvar, der er skabt 
omkring generationsskiftebeskatning-
en, er det blevet mere og mere klart, 
at vi har brug for en total afskaffelse af 
bo- og gaveafgiften. 

Der er p.t. ikke et politisk flertal for en 
total afskaffelse, men vi er dog glade 
for, at regeringen deler vores ambition 
om helt at fjerne bo- og gaveafgiften 
ved generationsskifter. 

For at opnå et politisk flertal kræves 
det, at vi får overbevist de øvrige 
politiske partier om, at en komplet af-
skaffelse vil være det rigtige for Dan-
mark, og at der er samfundsmæssige 
værdier ved en afskaffelse. 

Eksempelvis har vi argumenteret for, 
at en afskaffelse vil generere økono-
misk råderum til én fuldtidsansat eller 
investeringer, som på anden måde 
skaber vækst og job i lokalsamfundet. 
Den argumentation vil vi i Sektionen 
for Større Jordbrug forsat dele med 
beslutningstagerne på Christiansborg 
i vores politiske arbejde mod en kom-
plet afskaffelse af bo- og gaveafgiften.
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Hektarstøttemodel 
under angreb
Forslag fra �ere sider om forforde-
ling af små landbrug 
Både nationalt og internationalt var 
der i 2017 forslag om omfordeling 
af hektarstøtten, som går på at til-
dele bedriftens første ha en højere 
støttesats end de sidste. For et større 
jordbrug på 500 ha vil det betyde et 
nettotab på 63.000 kr. om året eller 
mere.

I dag har medlemsstaterne i EU valg-
frihed til at vælge, om der skal ske en 
omfordeling af hektarstøtten, eller om 
støtten skal være ens uanset bedrif-
tens størrelse. I Danmark er der som 
bekendt ingen omfordeling, men ens 
hektarstøtte uanset ejerforhold.

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 af regler, som arbejder 
imod samling af landbrugsjord i større 
enheder.

Familielandbruget har i 2016 stillet 
forslag om indførelse af omforde-
ling af hektarstøtten i Landbrug & 
Fødevarers primærbestyrelse. Forsla-
get blev takket være vores insisteren 
ikke vedtaget. Presset har dog også 
været der i 2017, og vi må derfor ar-
gumentere for vores sag igen og igen. 

De Radikale: ”Småt er godt”
I september måned lancerede De 
Radikale deres nye landbrugsudspil 
med titlen ”Småt er godt”, hvor man 
på forskellig vis vil favorisere de små 
landbrug, herunder gennem en om-

fordeling af hektarstøtten. Det er et 
fuldstændig uacceptabelt forslag, som 
vi i Større Jordbrug tog meget kraftigt 
afstand fra i medierne. Vi har – og vil 
fortsat – kommunikere, at hektarstøt-
ten ikke må blive til et socialpolitisk 
redskab, for så ryger vores konkurren-
ceevne på gulvet. 

Kommissionen varmer op 
til ændringer
I november o�entliggjorde EU-Kom-
missionen en meddelelse om EU’s 
landbrugspolitik efter 2020.

Selvom Kommissionens meddelelse er 
meget overordnet, sender den vigtige 
signaler med fokus på, at landbrugs-
politikken skal moderniseres.

I Kommissionens meddelelse er der 
blandt andet fokus på en fordeling 
af støtten til fordel for de små og 
mellemstore bedrifter. Kommissionen 
overvejer at undersøge følgende for-
slag yderligere:

• Obligatorisk støtteloft
(lønomkostninger kan fraregnes).
• Procentvis reduktion af støtten for 
større bedrifter (degressivitet).
• Øget støtte til små og mellemstore 
bedrifter (omfordelingsstøtte).
• Støtten målrettes ”ægte land-
mænd”, der aktivt driver landbrug 
som deres erhverv.

Bortset fra det sidste punkt er det 
ren gift for vores erhverv, hvis støtten 
gøres afhængig af bedriftens størrelse. 
I Sektionen for Større Jordbrug vil 
vi sammen med vores europæiske 
søsterorganisationer i European Land-

owners’ Organization (ELO) gøre en 
særlig målrettet indsats for at gøre 
Kommissionen klart, at støttelofter, 
omfordeling og anden reduktion af 
støtten til større bedrifter – bare fordi 
de er store – er fuldstændig uaccep-
tabelt.

Den europæiske landbrugspolitik skal 
ikke være socialpolitik, men handle om 
at optimere måden at drive landbrug 
på og sikre, at landbrugserhvervet 
drives produktions- og miljømæssigt 
bedst. 

Set med Større Jordbrugs øjne ville vi 
være allerbedst tjent med, at al støtte 
var bortska�et, men nu er den her, og 
så må det også gøres fair. Støtten skal 
absolut ikke bruges til at holde liv i en 
struktur, som ikke er holdbar i sig selv.

Det sker kun igennem Sektionen 
for Større Jordbrug, at man entydigt 
slår til lyd for, at en skævvridning er 
uacceptabel. En omfordeling vil blive 
meget dyr for alle større jordbrug i 
Danmark.
 
Vi kom igennem 2017 uden ændrin- 
ger til den nuværende hektarstøt-
temodel, men hvis omfordeling skal 
undgås, kræver det, at alle støtter 
aktivt i denne armlægning.
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“Så længe der er noget, 
som hedder grundbetaling, 
skal den være fordelt fair 
og lige for alle hektar”
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Styrkede muligheder 
for udsætning af fuglevildt 
Kæmpe sejr for Sektionen for 
Større Jordbrug
Med et nyt udsætningsforlig i Vildt-
forvaltningsrådet blev muligheden 
for at udsætte fasaner og agerhøns 
til jagt ikke bare sikret i en ny periode, 
men på nogle punkter ovenikøbet 
forbedret. Dette skyldes i høj grad den 
målrettede indsats, der har været gen-
nem de seneste år – ikke mindst via 
Bæredygtig Jagt.

Udsætning af fugle til jagt er helt 
essentielt for mange jagtvæsener på 
større ejendomme. Det repræsen-
terer en vigtig indtjeningskilde og er 
en helt central del af ejerglæden og 
herlighedsværdien på mange ejen-
domme. 

Elementer i det nye 
udsætningsforlig:
• Opretholdelse af de hidtidige 
muligheder for at udsætte op til syv 
fasaner pr. ha, hvis der udarbejdes 
biotopplan.
• Opretholdelse af de hidtidige 
muligheder for uden biotopplan at 
udsætte 100 fasaner på ejendomme 
under 100 ha eller en fasan pr. ha.
• Målretning af biotopplanerne med 
angivelse af, hvilke arter der ønskes 
fremmet på den enkelte ejendom. I 

Derfor blev en genforhandling af 
udsætningsforliget i 2017 imødeset 
med spænding i Større Jordbrug. Med 
et nyt forslag kunne biotopplanernes 
”noget for noget”-principper bliver 
knæsat og udsætningen sikret i en 
ny periode. Grundlaget for hele bio-
topplanordningen er, at der gennem 
arbejdet med udsætning og terræn-
forbedringer gøres en vigtig indsats 
for naturen, og et nyt biotopplanforlig 
ville betyde en anerkendelse af denne 
indsats.

Derfor var det med stor tilfredshed, 
at Større Jordbrug i juni måned kunne 
konstatere, at det var lykkedes at 
lande en aftale om nye regler for 
udsætning i Vildtforvaltningsrådet. 

den forbindelse sikres løbende til-
vejebringelse af ny viden om arternes 
behov.
• Udarbejdelse af en ”best prac-
tice”-dyrkningsvejledning med viden 
om optimal etablering af biotopplan-
tiltag.
• Større fokus på brugen af varige 
tiltag i biotopplanerne. Dette søges 
fremmet gennem pointgivningen. Der 
gives for eksempel mulighed for at 
udsætte 8-12 fugle, hvis der i tilknyt-
ning til eksisterende biotopplaner 

Det nye udsætningsforlig rummer en 
mulighed, som Større Jordbrug længe 
har ønsket, nemlig muligheden for at 
gøre en ekstra indsats og så få lov til at 
udsætte �ere fugle end de hidtidige 
syv fugle pr. ha. 

Det overordnede forlig er efterfølg-
ende blevet konkretiseret ved udar-
bejdelse af en bekendtgørelse, der 
forventes at træde i kraft først i 2018, 
således at de nye regler gælder fra 
foråret 2018. Større Jordbrug har 
deltaget i arbejdet med tilpasning 
af den nye bekendtgørelse og den 
tilhørende vejledning. Den nye vejled-
ning skal blandt andet beskrive de 
nye regler om udsætning af 8-12 fugle 
mod etablering af mere varige tiltag 
samt vise, hvordan man kan sikre, at de 
nye biotopplaner målrettes udvalgte 
jagtbare og ikke-jagtbare arter på ejen-
dommene. 

etableres �ere varige tiltag.
• Krav om at alle, der udsætter fugle 
– uanset biotopplan – skal indberette 
udsætningen.
• Fokus på naturnære opdræts- og 
udsætningsmetoder ved udsætning 
af agerhøns, herunder mulighed for 
udsætning af �re agerhøns pr. ha.
• Iværksættelse af forskningsprojekt 
vedrørende udsætning af gråænder, 
som skal danne grundlag for evaluer-
ing af andeudsætningen.
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Sager om rovfugledrab truer 
udsætningsregler
I 2017 har vi desværre måttet konsta-
tere �ere sager omhandlende drab 
på rovfugle. Der er ingen tvivl om, at 
sådanne enkeltsager har påvirket ar-
bejdet med de nye udsætningsregler.
 
I Sektionen for Større Jordbrug tager vi 
stærkt afstand fra drab på rovfugle
 – hvad enten der er tale om brug af 
gift eller fælder. Som ejer vil man, uan-
set hvem der har overtrådt reglerne, 
og uanset om man var vidende herom 
eller ej, stå med et ansvar for den slags 
gerninger. Og der er ingen tvivl om, at 

mange i omverdenen vil sætte ligheds-
tegn mellem rovfugledrab og udsæt-
ning af fasaner og agerhøns. 

Fortsætter sådanne sager i fremtiden, 
vil vores konstruktive arbejde i Vildt-
forvaltningsrådet meget vel kunne 
risikere at være spildt, idet politisk ind-
griben vil være en meget reel risiko.

Bæredygtig Jagt sikrer 
udsætningens fremtid
Derfor opfordrer vi i Større Jordbrug 
vores medlemmer til at melde sig ind 
i mærkningsordningen for udsat fjer-
vildt under Bæredygtig Jagt. 

Mærkningsordningen sender et klart 
signal til omverdenen om, at jagt-
væsenet er bevidst om og efterlever 
gældende regler og krav og tilstræber 
at sikre den bedst mulige dyrevelfærd 
på ejendommen.

Biotopplan Ha Antal fugle Point 

Nej Under 100 100 i alt 0

0

100

100-150**

1 pr. ha

7 pr. ha

8-12 pr. ha

Over 100

Over eller under 100

Over eller under 100

Nej

Ja

Ja*

* På eksisterende biotopplanejendomme.
** Pointskalaen gøres skalerbar, hvor de sidste 50 point skal være fra varige tiltag.

Mulighederne for udsætning vil efter det nye forlig være:
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