
Dårlig høst i vente 
for mange 
Ikke kun tørken, som skaber dårlig forretning 
for landbruget – Christiansborg bærer også et ansvar.
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Der kan være rigtig mange steder, hvor 
man må berede sig på kun lige at få 
dækket omkostningerne i år, hvis tørken 
fortsætter. Det er en meget alvorlig situa-
tion, og som landmand er det en kendt 
risiko og en del af spillereglerne, at høsten 
kan slå alvorligt fejl.

Det er dog ikke en del af spillereglerne, 
at omkostningerne i planteavl skal være 
så urimeligt høje. Det er de nemlig kun i 
Danmark. 

Allerede før jeg ved, om det overhovedet 
kan betale sig at sende mejetærskeren i 
marken, har jeg lagt mere end tusind kro-
ner i jordskatter og pesticidafgifter pr. hek-
tar. Omkostninger, som jeg skal afholde, 
men som mine naboer i Tyskland, Sverige 
og resten af EU slet ikke kender til på det 
niveau. Det er fuldstændig fornuftsstridigt.

Det er derfor rigtig skidt, når politikerne 
på Christiansborg i disse dage vender det 
blinde øje til og lader dansk planteavl 
sejle i deres egen sø. Pesticidafgiften og 
jordskatterne skal afskaff es! Og argu-
menterne for at fjerne afgifterne skal 
selvfølgelig også ses i lyset af den nedsatte 
EU-kompensation, som vi i Danmark må 
se frem til under det kommende land-
brugsbudget for EU fra 2020.

Hvis høsten bliver så dårlig, som man kan 
frygte i år, vil der være mange, der risikerer 
at knække nakken, for man kan jo ikke 
fortsætte med en lav indtjening på et højt 
omkostningsniveau.

Vi har et bydende behov for, at man på 
Christiansborg ser i øjnene, at hvis dansk 
planteavl skal have en fremtid, skal det 
ske uden bebyrdende skatter og afgifter.

 Og netop fordi vi i Større Jordbrug har 
anvist, at man sagtens kan opnå de 
samme miljømål for pesticidforbruget via 
teknologiske løsninger som gennem en 
afgift, så ligger ansvaret hos politikerne. I 
har et valg på Christiansborg. Vi har brug 
for stabile og lige konkurrencevilkår, som 
gør, at næste generation ser forretnings- 
muligheder i dansk planteavl og får lyst til 
at udvikle vores produktion videre. 

Husk nu, at det jo trods alt er dansk 
planteavl, som udgør grundlaget for 
en fødevareproduktion i Danmark, der 
bidrager med 25 pct. af den danske eks-
port, som vi taler om.  

Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug



SIDE 2

1. Hvad er de vigtigste elementer i 
oplægget til CAP2020 fra Kommis-
sionen, og hvor er de store slagsmål 
mellem medlemslandene?
Der er en række vigtige elementer i for-
slaget, men der, hvor forslaget adskiller 
sig afgørende fra det nuværende, er i 
forhold til forslaget om at lægge den 
detaljerede udformning af reglerne ud 
til medlemslandene og flytte fokus fra 
regler til resultater. Der er her, at løfterne 
om forenklinger skal indfris. Det er også 
her, at et af de store slagsmål mellem 
medlemslandene vil være, for hvordan 
undgår man, at der kommer konkurrence-
forvridning mellem landene, som følge 
af at landene indfører forskellige regler? 
Ellers vil de store slagsmål dog dreje sig 
om fordeling af støtte. Det gælder både 
mellem landene (skal støtten pr. hektar 
udjævnes mellem EU-landene?) og internt 
i landene (skal der indføres omfordeling 
og støttelofter?).

Godt nok er Landbrug & Fødevarer prin-
cipielt imod støttelofter og omfordeling, 
men hvis kampen skal vindes, og hvis vi 
skal formå at få ændret Kommissionens 
udspil, hvor man vil indføre obligatoriske 
lofter og omfordeling af tilskud til land-
mænd fra EU for at opfylde en række 
grønne krav, så skal der gøres en aktiv 
indsats.

I Sektionen for Større Jordbrug tager vi 
den kamp, som så mange er enige med 

2. Hvad prioriterer Danmark? 
Forventningen er, at Landbrug & 
Fødevarer til september mere præcist vil 
fastlægge, hvilke emner der skal priori-
teres. Et fokusområde vil dog helt sikkert 
være at få sikkerhed for, at der rent faktisk 
kommer en forenkling. Med færre midler 
og flere krav er det et kardinalpunkt. 
Dertil kommer, at vi skal sikre ens konkur-
rencevilkår. Det betyder for eksempel, at 
erstatningen for krydsoverensstemmelse 
– ”konditionalitet”, hvilket vil sige betingel-
serne for at modtage hektarstøtten – skal 
gælde i hele EU, og at danske landmænd 
bliver belønnet for de områder, hvor de er 
frontløbere.

3. Hvad gør Landbrug & Fødevarer?
Landbrug & Fødevarer vil fortsætte 
med at have fokus på dem, der er med 
til at træffe beslutningerne. Det vil først 
og fremmest sige den danske miljø- og 

os i, men ikke tør tage op i de lokale 
foreninger. Vi fører vores argumenter for 
at sikre, at alle hektarer opnår samme 
muligheder for at få tilskud. Vi kalder det 
bevidst for tilskud (og ikke støtte), for 
landmænd skal jo levere en række grønne 
krav for at modtage tilskuddet. Og større 
jordbrug leverer mindst lige så meget som 
de mindre brug.

EU’s tilskud bør ikke differentieres efter 
størrelse, men snarere efter, om man leve-   

fødevareminister og hans embeds-
mænd samt de danske medlemmer af 
Eropa-Parlamentet. Vi har dog også brug 
for alliancer, og derfor vil vi have fokus på 
vores europæiske organisation, Copa, og 
på vores kollegaer i de andre EU-lande 
som for eksempel Tyskland, Holland og 
Irland.

4. Hvornår ved man forventeligt mere 
konkret?
Den meget optimistiske køreplan siger, at 
man indgår et kompromis mellem Minis-
terrådet og Europa-Parlamentet i første 
kvartal af 2019, inden parlamentet går 
i valgkamp op til valget sidst i maj 2019. 
Den realistiske vurdering er dog, at man 
skal hen i løbet af 2020, før der ligger en 
aftale. Hvis det sker, er man ikke klar til, 
at ændringerne kan træde i kraft den 1. 
januar 2021, som det ellers er meningen. 
En mere realistisk ikrafttrædelsesdato er 
derfor den 1. januar 2022 eller 2023.

rer på de grønne krav. Den dagsorden 
kæmper vi for, og til efteråret tager vi til 
Bruxelles med henblik på at tale med 
beslutningstagere i Kommissionen herom 
og selvfølgelig skabe alliancer og fælles 
fodslag med vores søsterforeninger i de 
øvrige medlemslande.

Klædt på til CAP2020
EU-Kommissionen er kommet med et udspil til den kommende reform-
periode (CAP2020). Vi har spurgt Landbrug & Fødevarers mangeårige 
EU-politiske chef, Niels Lindberg Madsen, om, hvad vi kan forvente os. 

Opgør med støttelofter 
og omfordeling 
– en kamp, som ingen andre rigtig tør kæmpe
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Et strategisk arbejde er ved at tage form i 
Sektionen for Større Jordbrug, og nye toner 
fra Danmarks Naturfredningsforening kan 
vise sig at være ekstremt nyttigt for succes-
fuld gennemførelse af vores politik.

Det drejer sig om den danske naturind-
sats. Et område, hvor vi som ejere af 
størstedelen af de privatejede naturarealer 
på fl ere områder har måttet se på, at andre 
tegnede streger på vores ejendom. Det 
Grønne Danmarkskort og nedsættelsen af 
Naturråd er det nyeste eksempel herpå.

Vi mener, at det er uacceptabelt, fordi det 
tilsidesætter ejendomsretten, og det er 
grundlæggende et retssikkerhedsmæssigt 
problem.

Vi anerkender, at samfundet har interesser 
i, at der i Danmark tages hensyn til opret-
holdelse af naturtilstanden og sikring af 
biodiversiteten. Der behøves dog ikke at 
være modsætning mellem lodsejerens øn-
sker til udviklingen af en ejendoms natur-
arealer og samfundets interesser.

Vores erfaring er, at det sagtens kan forenes 
– det handler om respekt for hinanden.

Rosenfeldt Gods er et 
godt eksempel
 april måned havde vi et meget vellykket 
medlemsmøde på Rosenfeldt Gods. Med 
deltagelse af den daværende minister 
og den lokale kommune fi k deltagerne 
illustreret, at man med den rette tilgang og 
med respekt for hinandens interesser og 
ønsker kan nå længere, end der oprindeligt 
er på tegnebrættet.

På Rosenfeldt Gods er det nemlig lykkedes 
med plejeordninger og naturtiltag, der 
tager udgangspunkt i ejerens ønsker og 
samtidig imødekommer samfundsinter-
esserne, som på Rosenfeldt specielt er at 
sikre bestanden af klokkefrøen.

Ideer tager form i dialogen, og det er den 
tilgang, som vi ønsker at fremme i Sek-
tionen for Større Jordbrug.

Naturplaner på 
ejendomsniveau på 
Folkemødet 
I forbindelse med formandsskiftet i Dan-
marks Naturfredningsforening ligges der 

op til et skifte – et gavnligt skifte. Derfor har 
vi også gjort vores hoser grønne over for 
DN og gjort foreningens ledelse opmærk-
som på, at vi faktisk besidder en række 
meget værdifulde naturarealer.

På dette års Folkemøde på Bornholm 
fi k vores formand, Frederik Lüttichau, 
mulighed for at udveksle ideer om at ind-
føre naturplanlægning på ejendomsniveau 
med Danmarks Naturfredningsforening og 
relevante miljøordførere. Det lykkedes at 
vinde gehør for ideen om, at man forpligter 
sig til at søge løsninger, hvor man så vidt 
muligt forener lodsejerinteresser med sam-
fundets naturhensyn startende med en 
dialog ved køkkenbordet.

Samtidig fi k vi talt ud om behovet for at 
evaluere på de indsatser, som foretages, og 
at man anerkender, når en målsætning er 
opnået. 

Vi vil resten af året fortsætte vores politiske 
arbejde med at danne alliancer for denne 
dagsorden. Der er mange, som har ønsker 
til, hvordan vores ejendomme skal udvikle 
sig, og det er vigtigt, at vi arbejder for, at 
der skabes rammer, som sikrer lodsejerens 
interesser.

Større Jordbrug skaber alliancer 
Lodsejerinddragelse afgørende for naturindsatsen!
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“Det drejer sig om 
den danske 
naturindsats”



Den kommende naturpakke
Regeringen forventes inden for de næste par måneder at 
fremlægge et udspil til den naturpakke, der blandt andet 
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra sommeren 2015.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal ske et ”servi-
cetjek” af den tidligere regerings ”Naturplan Danmark”. Dette 
blev under Eva Kjer Hansen til en decideret Naturpakke, som 
længe har været bebudet til at blive fremlagt i foråret 2016.

På baggrund af de seneste ugers debat om Fødevarepakken 
og en evt. tillægspakke, må det forventes, at Naturpakken 
fremskyndes, således at et udspil vil blive fremlagt inden for 
de næste par måneder. Det forventes, at Naturpakken vil 
indeholde forslag, der blandt andet skal sikre mere biodiver-
sitet i skov, bedre incitamenter for landbrugets naturindsat, 
øget fokus på naturpleje og bedre tilgængelighed til naturen.

Der har på det seneste også været tale om genoplivning af det 
Grønne Danmarkskort. Det vil efter Større Jordbrugs opfattelse 
betyde et uacceptabelt angreb på den private ejendomsret. 

Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores 
medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er 
ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten. 
Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare 
det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige na-
turindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb 
på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på 
faglighed, dialog og incitamenter. 

Herregårdsudvalget
Herregårdsudvalget er et under-
udvalg til Sektionen for Større 
Jordbrug, hvor der arbejdes 
med at sikre de bedste vilkår 
for drift og udvikling af godser 
og herregårde i Danmark. En 
kerneopgave er at udforske og 
foreslå konkrete muligheder for 
en bæredygtig benyttelse af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger i tilknytning til de større 
gårde. Fredede bygninger må 
ikke blive en unyttig belastning 
for ejerne og komme til at sygne 
hen pga. alt for stive regler. Til 
gengæld arbejder vi for gennem-
førelse af regler, som muliggør 
beskyttelse via benyttelse. 

Kontrol med fjervildt til udsætning
Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en 
række målrettede kontroller hos importører og modtagere 
af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra 
f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede 
om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjer-
vildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan 
spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at 
man også som modtager af fjervildt til udsætning bla. skal 
kunne dokumentere, hvor vildtet er udsat. 

Jægerforbundet har samlet en oversigt over de gældende 
regler på deres hjemmeside under ”Udsætning”
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Nu fem år efter den altødelæggende brand på Sparresholm Gods har genopbygningen for alvor 
taget form, og Thomas Garth-Grüner har glædeligt indvilliget i at beværte Herregårdsudvalgets 
kommende medlemsudfl ugt, som fi nder sted onsdag den 3. oktober kl. 10.00-15.00 på 
Sparresholm Gods.

Ud over at inkludere en rundvisning på ejendommen ved vores vært vil mødets tema omhandle 
problemstillingen vedrørende de funktionstømte fredede og bevaringsværdige bygninger, der 
fi ndes i landdistrikterne. Vi ønsker at sætte fokus på, hvad man kan gøre for at sikre deres beva-
relse i fremtiden på en rimelig måde, hvor der er ressourcer til vedligeholdelse, og hvor bygning-
erne fi nder en fornuftig anvendelse, så de undgår forfald.

Vi har til dagen inviteret enhedschef ved Slots- og Kulturstyrelsen, Merete Lind Mikkelsen, og vil 
høre, hvilke muligheder der er for udvikling af bevaringsværdige og fredede bygninger ud fra de 
nuværende regler. 

Samtidig har vi inviteret kulturminister Mette Boch til at høre hendes politiske arbejde med 
vilkårene for, hvorledes man undgår, at fredede og bevaringsværdige bygninger overgår til for-
fald, fordi der ikke er udviklings- og forretningspotentiale i renoveringer.

Dagens endelige program udsendes i august til alle medlemmer i Sektionen for Større Jordbrug, 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Medlemsmøde 
på Sparresholm Gods
Save the date


