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Vi vil være en del
af løsningen
Et mål om reduktion af drivhusgasser i 
2030 med 70 pct. i forhold til niveauet 
i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, 
og det bliver særlig svært at nå den sid-
ste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. 
Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke 
kender. Sådan står det formuleret i for-
ståelsespapir fra Socialdemokratiet, De 
Radikale, SF og Enhedslisten. 

I Sektionen for Større Jordbrug er vi be-
kymrede i forhold til at nå hele målsæt-
ningen, for som det rigtigt fremhæves, 
er de sidste indsatser forholdsmæssigt 
dyre. Imidlertid er vi parat til at tage 
udfordringen positivt op og gå kon-
struktivt til værks. 
En stor del af vores medlemmer har 
naturgivne forudsætninger for at kun-

ne bidrage også på denne front. Det 
er dog væsentligt, at vi fra regeringens 
side får de rette betingelser for at nå 
målet. 

Christina Ahlefeldt-Laurvig
Formand for

 Sektionen for Større Jordbrug

Tema:

Generationsskifte

Arveafgiften spænder ben 
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Voldsomme meromkostninger 
i forbindelse med generations-
skifter kan med en ny regering 
hurtigt blive til virkelighed. I 
dette medlemsbrev sætter vi 
fokus på de konkrete udfor-
dringer og konsekvenserne for 
større jordbrug. 

I forbindelse med vedtagelsen af den 
nye ejendomsvurderingslov i 2017, 
etablerede Landbrug & Fødevarer en 
styregruppe for skat og ejendomsvur-
deringer, hvor Større Jordbrug er 
stærkt repræsenteret. Styregruppen 
arbejder generelt for at forbedre vilkå-
rene for generationsskifter, herunder 
det nye ejendomsvurderingssystem.

Konkret har styregruppen særlig fokus 
på følgende indsatsområder: 

• Forhøjelsen af bo- og gaveafgiften 
ved familieoverdragelser fra 5 pct. til 
15 pct. 

• Forhøjelsen af arveafgiften fra  
15 pct. til 30 pct. 

• Opdatering af værdiansættelses- 
cirkulæret med henblik på fortsat 
at kunne generationsskifte til den 
offentlige ejendomsvurdering  
+/- 15 pct. (+/- 20 pct. med de nye 
ejendomsvurderinger) 

• Den fremtidige vurdering af land-
brugsejendomme med henblik på: 

• At sikre udarbejdelse af perio-
diske vurderinger af landbrugs-
ejendomme for at værne om 

retssikkerheden og forudbereg-
neligheden 

• At kvalitetssikre data til brug for 
vurdering af landbrugsejendom-
me 

• At kvalitetssikre værdiparametre 
til brug for indekseringen af land-
brugsjord i fremtiden 

•  At kvalitetssikre vurderingen i 
forbindelse med kategoriserin-
gen af landbrugsejendomme og 
ejerboliger 

I forbindelse med regeringsskiftet har 
Skatteministeriet og de underliggende 
styrelser ikke udøvet politisk arbejde, 
og der har derfor været en mindre 
periode med passivitet. Arbejdet er 
naturligvis genoptaget i forbindelse 
med dannelsen af den nye S-regering.

Tema:
Generationsskifte

Vi sætter dagsorden og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på de forhold,    der har særlig betydning for de større jordbrugsbedrifter.
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Vi sætter dagsorden og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på de forhold,    der har særlig betydning for de større jordbrugsbedrifter.

Af regeringens og støttepartiernes 
forståelsespapir fremgår, at der skal 
stilles et bindende reduktionsmål for 
landbruget i forhold til udledning af 
drivhusgasser. Der nævnes to konkre-
te redskaber til at nå målsætningerne:  

1. Landbrugsstøtten skal bruges ak-
tivt som et redskab til at give land-
mænd incitament til at omstille 
til mere bæredygtig produktion 
og på den måde understøtte den 
grønne omstilling i erhvervet. 

2. En ny regering vil også tage 
initiativ til en jordreform, herunder 
udtagning af landbrugsjord til 
natur. 

I Sektionen for Større Jordbrug støtter 
vi op om begge tiltag. Som vi allere-
de argumenterede for sidste år, ser 

vi gerne, at man differentierer EU’s 
landbrugsmidler således, at bedrifter, 
der opfylder flere grønne tiltag, opnår 
større kompensation end andre. Det 
vil være et sagligt kriterie modsat en 
differentiering af EU’s landbrugsmid-
ler efter størrelser, som vi af mange 
årsager er imod. 

Samtidig ser vi gerne, at bureaukratiet 
kunne lettes for de mindre bedrifter, 
for at diskussionen om tildeling af 
landbrugsstøtten alene går på den 
indsats, der ydes på den enkelte 
bedrift. 

Derudover er vi enige i, at man i nogle 
tilfælde mest hensigtsmæssigt kan 
opnå de klimamæssige gevinster ved 
opkøb af jord. Det er dog en væsentlig 
forudsætning, at man respekterer 
ejendomsretten. 

Derfor er vi tilfredse med, at det er 
lykkedes Landbrug & Fødevarer at 
indgå en aftale med Danmarks Natur-
fredningsforening om et forslag til en 
udtagningsordning for lavbundsjorde, 
der bl.a. har klima som hensyn, og som 
samtidig sikrer ejeren fuld erstatning.  
Men der skal mere til, hvis vi skal nå de 
ambitiøse målsætninger. På nuværen-
de tidspunkt er der allerede igangsat 
en række forskellige tiltag, der bidrager 
positivt i klimaregnskabet, som etab-
lering af biogasanlæg, solcelleanlæg, 
vindmøller, skovrejsning m.v.

I Sektionen for Større Jordbrug arbej-
des der for, at landmænd og ejere kan 
godskrives sådanne tiltag, ligesom 
vi i det fremadrettede ser synergier 
mellem balanceregnskaber og klima-
regnskaber.  

Vi skal sikre, at vi godskrives
initiativer på vores ejendomme
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Rød blok vil sikre gode og stabile 
rammevilkår for dansk erhvervsliv 

Sådan fremgår det af aftalen blandt 
regeringens støttepartier. På den 
måde ønsker den nye regering at øge 
dansk eksport og fremme den danske 
konkurrenceevne. Videre fremgår 
det, at en ny regering vil føre en aktiv 
og grøn erhvervspolitik, som er bredt 
forankret i Folketinget, som fremmer 
udenlandske investeringer i Danmark, 
og som understøtter Danmarks styrke-
positioner.

Det er positivt, at det direkte er for-
muleret, at rammevilkårene for dansk 
erhvervsliv skal sikres, men med de 
øvrige hensyn, som den Socialdemo-
kratiske regering skal tilgodese, må det 
forudses, at der løbende skal argumen-
teres for hensynet til erhvervslivet. 
Det vil Sektionen for Større Jordbrug 
arbejde fokuseret på.

Et sted, hvor der allerede fra start er 
et tydeligt paradoks i regeringens 
ønske om at sikre rammevilkårene, er 
i forhold til generationsskifte, hvor det 
tydeligt fremgår, at man har til hensigt 
at tilbagerulle lempelsen af bo- og 
gaveafgiften for virksomhedsarvinger.

Eneste land i Skandinavien
Både i Sverige og Norge har man 
afskaffet arveafgiften. Sverige afskaffe-
de arveafgiften med virkning fra 2005, 
mens Norge afskaffede arveafgiften 
med virkning fra 2014. Hvis regeringen 
vil fremme den danske konkurrenceev-

ne, kræver det, at vi opnår lige vilkår. 
Både Sverige og Norge har blandt
andre fulgt EU-kommissionens
henstilling fra 1994 om at lette
virksomhedsoverdragelse ved helt 
at fjerne generationsskifteskatten.

Erfaringerne fra Sverige er gode. Her 
er det lykkedes at skabe vækst og 
arbejdspladser i de mindre virksom-
heder, og flere virksomheder (+6 pct.) 
gennemfører i dag et generationsskifte 
end tidligere. Afskaffelsen i Sverige 
har bl.a. betydet, at flere iværksættere 
er vendt hjem til Sverige, og kapital 
er dermed vendt hjem til gavn for 
samfundet.

Danskerne vil af med bo- og 
gaveafgiften
Det er ikke kun EU-Kommissionen, 
Sverige, Norge og en række andre 
EU-lande, der har ønsket at afskaffe 
bo-og gaveafgiften. Spørgeundersø-
gelser viser, at et flertal af danskerne vil 
af med skatten på generationsskifter i 
familieejede virksomheder. 

Kortsigtet skattegevinst er ikke 
bæredygtigt
Den kortsigtede skattegevinst ved 
bo- og gaveafgiften kan ikke modsvare 
de langsigtede fordele ved at lade 
virksomhederne gå videre i familien. 
Ligeledes er skattefordelene ved øko-
nomisk driftige virksomheder, som kan 
betale indkomstskat, langt større. 
Med de ambitioner, som regeringens 
forståelsespapir indeholder, er det 
uforståeligt, at interessen i, at familie-
ejede virksomheder skaber jobs, inno-
vation og vækst, ikke prioriteres. Det 
paradoks tager Sektionen for Større 
Jordbrug derfor op.
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Vi har maskineriet 
- har du jorden?

Solcelleparker leverer grøn 
omstilling og indtjeningsdiver-
sificering for landbruget

Better Energy har maskineriet til at 
opføre solcelleparker, der på kun 4 
promille – eller 10.000 ha af den dan-
ske landbrugsjord – kan foranstalte en 
fuldstændig grøn omstilling af Dan-
marks strømproduktion her og nu; helt 
og aldeles uden offentlig støtte. 

Et helt utænkeligt scenarie for blot få 
år tilbage og en positiv gevinst da sol-
energi med sin produktion i sommer-
halvårets dagtimer er det helt rigtige 
supplement til vindenergien, hvis 
produktion kulminerer i vinterhalvåret. 

Energiproduktion fra solcelleparker på 
kraftværksniveau er ikke længere ud-
fordret på drift eller finansiering – hvis 
blot det rette professionelle setup er 
til stede. Strømmen fra de nye parker, 
som Better Energy opfører, produceres 
på kommercielle betingelser, og adgan-
gen til finansiering er mangefacetteret 
og tilgængelig på fordelagtige vilkår.

Better Energy har opbygget en videns-
tung organisation, der rummer næsten 
alle kompetencer i værdikæden. Der-
for kan vi skalere vores aktiviteter op i 
et tempo, der stort set kun begrænses 
af adgangen til anvendelig jord, infra-
struktur til distribution af den produce-
rede strøm samt vores evne til at sikre 
lokalpolitisk og folkelig opbakning. Der 
er tale om krævende processer, som 
vi tager ansvaret for og investerer store 
ressourcer i.

Når vi får henvendelser fra lodsejere, 
analyserer vi jordens anvendelighed 
ud fra kriterier såsom nærhed til 

infrastruktur, ventetid på nettilslutning 
og visuelle påvirkninger for naboer. Vi 
screener desuden for arealbindinger 
og analyserer eksponering mod stats-
ligt veto i den offentlige høringsfase. 
Viser jorden sig anvendelig, går vi i reali-
tetsforhandlinger og lægger en strategi 
for nabohåndtering og planproces.

Vi er fuldt ud bevidste om, at vi er inde 
at røre ved hjerteblod, når vi opfordrer 
familier, som i generationer har levet 
af at dyrke jorden, til at lægge om til 
elproduktion på dele af bedriften. Der-
for skal vi naturligvis tilbyde attraktive 
vilkår, som overgår normal drift hvad 
angår dækningsbidrag, arbejdsbyrde 
og prisfasthed. Derudover leverer vi en 
helhedsløsning, som kan omfatte øko-
logisk fødevareproduktion, faunapas-
sager, randbeplantning og integration 
i omgivelserne. Læg dertil de gavnlige 
følgevirkninger som grundvandssikring 
og øget biodiversitet. 

Som lodsejer bør man naturligvis 
gøre sit hjemmearbejde og investere 
et par timer i grundig research og 
således kritisk vurdere sin potentielle 
samarbejdspartner. Det skal vurderes, 
om den pågældende organisation 
er gearet til en hurtig eksekvering af 
den meget betragtelige opgave, der 
ligger i at vinde lokal opbakning, få 
en lokalplan og stille de nødvendige, 
ofte tocifrede milliongarantier over for 
netselskaberne. 

Udmønter bestræbelserne sig i en 
kontrakt, skal denne forpligte parterne 
og indeholde en række milepæle for at 
sikre hurtigst mulig fremdrift. Produkti-
onsomkostninger for strøm fra solceller 
falder årligt, og skeptikere kunne 
frygte, at der spekuleres i at udskyde 

nettilslutning for at forbedre driftsøko-
nomien i projektet. Helt konkret bør 
man som lodsejer betinge sig, at den 
nødvendige og krævende garanti over 
for netselskabet stilles i umiddelbar 
forlængelse af vedtaget lokalplan. I 
modsat fald bør man som lodsejer 
være fritstillet. 

Garantistillelsen er en forudsætning 
for at sikre nettilslutning jf. den nye 
nettilslutningsbekendtgørelse. Når 
garantien er stillet, kender man sit 
nettilslutningstidspunkt, og parterne – 
i dette tilfælde netselskab og udvikler 
– er gensidigt forpligtede til at levere 
henholdsvis nettilslutning og strøm. En-
hver procesrisiko er herved elimineret.

Som hovedregel skal arealerne som mi-
nimum være 35 ha, have færrest mu-
ligt belastende arealbindinger (noget 
vi screener for), ligge relativt afsondret 
med så få negative visuelle påvirknin-
ger af omgivelserne og naboer som 
muligt samt, i den helt ideelle verden, 
måske være truet af fremtidige dyrk-
ningsrestriktioner eller lavt udbytte. Er 
jorden anvendelig, indledes individuel-
le kontraktforhandlinger, hvorefter der 
tages kontakt til naboer, netselskaber 
og kommunens planafdeling – alt 
sammen en opgave vi påtager os og 
bekoster, mens lodsejer fortsætter sin 
hidtidige drift.

Better Energy hører gerne fra lodseje-
re, som ønsker et areal screenet for 
arealbindinger. Falder screeningen 
positivt ud, tager vi en indledende dia-
log om en mulig videre proces, ligesom 
lodsejere naturligvis er velkomne til at 
kontakte os med spørgsmål.

Indlæg fra virksomheden Better Energy
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Arveafgiften 
spænder ben 
for klimaind-
satsen
Heldigvis er der også en nuanceret opfattelse i 
Socialdemokratiet, hvor eksempelvis Martin Juste-
sen har udtalt, at arveafgiften rammer landbruget 
uheldigt. Som han selv fremhæver, er det de yngre 
landmænd, der virkelig har gåpåmodet og visio-
nerne til også at få ført nye ting igennem omkring 
f.eks. klima og bæredygtighed.

Som beskrevet vil Større Jordbrug meget gerne 
indgå konstruktivt i at nå klimamålsætningerne, 
men vi kan ikke indfri forventningerne om en 
klimaneutral planteproduktion uden at have den 
nødvendige kapital til at investere i ny teknologi. 

Vi vil meget gerne udvikle os, men det kræver øko-
nomisk overskud, og det har vi ikke, hvis virksom-
hedskapitalen drænes ved generationsskiftet.
Patriotisk selskab har tidligere opgjort, at der skal 
tjenes mellem 10-13 mio. kr. for en typisk ejendom 
på over 500 ha for at muliggøre et generationsskif-
te med en bo- og gaveafgift på 15 pct.

Det svarer i runde tal til, hvad det koster at rejse 
en landvindmølle eller etablere 6 ha solcelleanlæg, 
som kan forsyne omkring 1.200 husstande om 
året med el. 

Den grønne omstilling kræver investeringer, 
navnlig i nye teknologier, men i forbindelse med 
generationsskiftet vil ejendommen miste pusten 
økonomisk set, og man kan hurtigt blive tvunget 
ud i at udsætte eller helt at lægge udviklingspro-
jekter på hylden. 
Det er ærgerligt for samfundet og spænder ben 
for, at den nye generation kan forretningsudvikle 
ejendommen.

Det er Større Jordbrugs ønske at italesætte disse 
problemstillinger over for den nye regering. Vi vil 
gerne være en del af løsningen, men man kan som 
bekendt ikke både blæse og have mel i munden.  

Sådan 
vil en stigning i arveafgiften 
påvirke landmandens 
klimainvesteringer

Minus opvarmning 
til 850 hustande
Generationsskifteafgifterne hin-
drer etablering af et biogasanlæg 
der kan levere el og varme til 
850 husstande

AFLYST
AFLYST
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15% arveafgift 
skal finansieres
Det kan ske gennem enten at aflyse 
klimainvesteringer eller ved et 
ekstraordinært salg. Klimamæssigt vil 
det have følgende konsekvenser 

Tab af 34.000 ton 
CO2 pr. år
Generationsskifteafgifterne hindrer 
skovrejsning på 450 ha med et CO2 
optag på cirka 34.000 ton CO2

Minus el til  
1.200 husstande
Generationsbeskatningen 
forhindre, at man kan an-
lægge et solcelleanlæg på  
6 ha, der kan forsyne ca. 
1.200 husstande med el

Minus el til 
550 hustande
Generationsbeskatningen 
forhindre,  at man kan rejse en 
vindmølle, der kan forsyne 
ca. 550 husstande med el

AFLYST
AFLYST

AFLYST

G
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Udsigten til et nyt vurderingssystem – og en nedsættelse i 

2017 af den såkaldte bo- og gaveafgift fra 15 til gradvist 

5 pct. – har fået mange landmænd til at overveje, om det 

er tid til at få igangsat et generationsskifte, hvis der er børn, 

der kan og vil overtage.

Med den nye regering ser vi hos PwC frem til at få klar-

hed over den nye aftale: Kan man blive enig? Hvor lander 

aftalen? Og kan det overhovedet lade sig gøre økonomisk at 

gennemføre et generationsskifte?

Dette ved vi allerede nu

Vi ved, at der er et nyt vurderingssystem på vej. Det bliver 

efter al sandsynlighed en realitet i efteråret 2020 – og 

måske først i 2021. Specielt for landbrugsejendomme er 

det væsentligt, at der fremover ikke skal ske en vurdering 

på den samlede ejendom, men alene på de skattebærende 

dele af ejendommen. Og ønsker man at overdrage, skal der 

indhentes en særlig vurdering for den samlede ejendom. 

Det er ikke hensigtsmæssigt, og det er med til at skabe 

usikkerhed om grundlaget for et eventuelt generationsskifte. 

Lige nu er det også usikkert, hvor de nye vurderinger lander 

niveaumæssigt.

Vi ved, at ønsket er vurderinger, der i højere grad afspejler 

handelsværdien. Hvis handelsværdien her er tredjemands-

handler, vil der i visse områder af landet komme betydelige 

stigninger i værdierne, mens der i andre dele af landet næp-

pe vil ske de store ændringer.

Hvad kommer der til at ske?

Det er vores erfaring, at det hos mange vakte glæde, da bo- 

og gaveafgiften blev nedsat. Og der er ingen tvivl om, at det 

har betydet betydelige besparelser i omkostningerne ved et 

generationsskifte. Det ser nu ud til at være slut – for en tid. 

Det er dog for tidligt at vurdere alle konsekvenser. Hvis 

der bliver tale om en tilbagerulning til de tidligere regler, så 

betyder det, at vi er tilbage ved det, der har været gælden-

de i en meget lang årrække. Ikke at det nødvendigvis har 

været den mest optimale løsning, men det har været muligt 

at manøvrere i og komme igennem generationsskifterne. 

Stiger satsen til 30 pct., er det en helt anden sag. Så er vi i 

et niveau, hvor det kan blive vanskeligt.

Nok er der store aktivmasser og store formuer, men der 

er ikke likviditet – og slet ikke likviditet i et så betydeligt 

omfang, som det vil kræve både at skulle betale betydelige 

afgifter og samtidig udvikle og konsolidere bedriften.

Ender vi så i en situation, hvor det er slut med generations-

skifte i landbruget? Så galt går det næppe. 

Fat mod. Hvis du ikke fik taget hul på generationsskiftet i 

denne omgang, åbner der sig på et senere tidspunkt et nyt 

vindue, hvor det bliver muligt. 

Vil du vide mere?
 
Kontakt partner 
Claus Kjær Poulsen, PwC. 
E-mail: 
claus.kjaer.poulsen@pwc.comRevision. Skat. Rådgivning.

Sponsoreret af PwC

Er det slut med 
generationsskifter 
i landbruget?
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Fremtidens generations-
skiftebeskatning 

Med den nye S-regering har der 
spredt sig en forventning om 
kommende stigninger på bo- 
og gaveafgiftsområdet. Det vil 
Sektionen for Større Jordbrug 
imødegå politisk via vores egne 
kanaler og kommunikation. Vi 
har samtidig sikret, at Landbrug 
& Fødevarer arbejder for de 
bedst mulige resultater på alle 
niveauer. Her er en status på 
udfordringerne fra Landbrug & 
Fødevarer. 

I januar 2019 foreslog Socialdemokrati-
et følgende initiativer som led i udspil-
let om ”Økonomisk retfærdighed” på 
bo- og gaveafgiftsområdet:  

Med de skeptiske øjne kan det derfor 
frygtes, at Socialdemokratiet ikke alene 
påtænker en forhøjelse af bo- og gave-
afgiften på 15 pct. ved familieoverdra-
gelser, men potentielt tilmed forhøjer 
alle bo- og gaveafgift transaktioner 
yderligere til 30 pct. – dog med en 
bundgrænse på 3 mio. kr. Det er i hvert 
fald hvad Socialdemokratiet argumen-
terede for, før de dannede regering. 

I ”hensigtserklæringen” mellem So-
cialdemokratiet, SF, Enhedslisten og R, 
som danner rammen om den nye 
regering, er det alene en forhøjelse 
af bo- og gaveafgiften til 15 pct. ved 
familieoverdragelser, som udtrykkeligt 
er nævnt. Blandt andet derfor forven-
tes det også, at dette tiltag har politisk 
førsteprioritet og dermed formentlig 
allerede vil kunne realiseres i efteråret 
med henblik på virkning fra den 
1. januar 2020, med mindre regeringen 
kommer på bedre tanker. 

Vi kan formentlig alle blive enige om, 
at bo- og gaveafgiften er en ren byrde 
for den sunde virksomhedsøkonomi. 
Afgiften er særligt smertefuld, fordi 
den beregnes på baggrund af virksom-
hedens egentlige formue (værdien), 
og dermed ikke ”kun” af indkomsten. 
Det er med andre ord en forhøjelse 
af skatten på afkastet. Mange dan-
ske landbrug vil skulle bruge flere års 
overskud på at indhente den betalte 
arveafgift eller i værste fald lukke ned. 
I det omfang det er muligt, vil andre 
muligvis overveje 
et exit ud af landet. For eksempel har 
både Sverige og Norge valgt helt at 
afskaffe bo- og gaveafgiften. En 
nedgang i erhvervet vil få betydning 
for dansk eksport af landbrugsvarer, 

dansk kulturarv og arbejdspladser. 
Konsekvensen af manglende eller min-
dre likviditet bliver også færre investe-
ringer, herunder investeringer til 
fordel for klimaet.  

Med en faktuel udsigt til generations-
skifte i 2.000 heltidslandbrug og 5.000 
deltidslandbrug over en kommende 
årrække er Landbrug & Fødevarer 
meget opmærksomme på de uhen-
sigtsmæssige konsekvenser ved en 
forhøjet bo- og gaveafgift. Det gælder 
naturligvis også de mange generations-
skifter, som allerede er søsat, men som 
risikerer at blive væsentligt dyrere, for-
di de er baseret på en lavere afgiftssats. 

Landbrug & Fødevarer arbejder på at 
forklare politikerne om de skadelige 
virkninger en øget beskatning af bo- 
og gaveafgiften vil medføre herunder 
søge forsikringer for, at man ikke forhø-
jer yderligere i samarbejdet mellem R, 
S, SF og EL. Der bør ikke være tvivl om, 
at Landbrug & Fødevarer arbejder 
ihærdigt og vedvarende for optimale 
generationsskiftevilkår til gavn for 
erhvervet. 

Sektionen for Større Jordbrug er insi-
sterende på, at Landbrug & Fødevarer 
fortsætter med at prioritere generati-
onsskiftebeskatningen som et særligt 
område. Særligt i kombination med et 
nyt ejendomsvurderingssystem kan 
konsekvenserne være uoverskuelig 
store, og der er brug for at synliggøre 
dette overfor beslutningstagerne.

Arveafgiften
 
• En forhøjelse af nuværende 

bundfradrag på 289.000 kr. til 
500.000 kr. 

• Beskatning af arv på over  
3 mio. kr. med 30 pct.  
(i dag 15 pct.)

Familieoverdragelser  

• Den tidligere regering gen-
nemførte en lempet bo- og 
gaveafgift ved familieoverdra-
gelser, der gradvist indfases til 
5 pct. i 2020 (6 pct. i 2019). 

• Denne lempelse foreslår 
Socialdemokratiet at rul-
le tilbage ”Så afgiften på 
virksomhedsarvinger og den 
almindelige arveafgift igen 
sidestilles”. 

Vil du vide mere?
 
Kontakt partner 
Claus Kjær Poulsen, PwC. 
E-mail: 
claus.kjaer.poulsen@pwc.com
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Generationsskifte
Dit ansvar  
- med vores hjælp
Find os på www.bechbruun.com/generationsskifte
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Kommer der et gødsknings- og 
sprøjteforbud på §3-arealer?

Det nye parlamentariske flertal bag re-
geringen ønsker at nedbringe brugen 
af sprøjtegifte og at det bl.a. skal ske:  
”ved at undersøge muligheden for at 
forbyde sprøjtning og gødskning i be-
skyttede naturområder (§3-arealer)”. 

Historikken er, at Thorning-regeringen 
vedtog et gødsknings- og sprøjtefor-
bud på § 3 arealer i 2015. Venstrere-
geringen rullede imidlertid forbuddet 
tilbage i 2016, og forbuddet nåede 
dermed aldrig at træde i kraft.

Det er vigtigt at notere sig, at der i 
partiernes fælles forståelsespapir 
står, at de vil undersøge muligheden 
for et gødsknings- og sprøjteforbud 
på §3-arealer. Det ser Sektionen for 
Større Jordbrug som en tilkendegivelse 

af, at den nye regering vil gå fagligt til 
værks og se på, om et gødsknings- og 
sprøjteforbud er det rigtige – både for 
naturen og landbruget. 

Sektionen for Større Jordbrug 
mener:
Sektionen for Større Jordbrug vil indgå 
konstruktivt i dialogen om, hvorledes 
man kan imødekomme de politiske øn-
sker om at nedbringe pesticidforbru-
get uden at iværksætte forbud. Vi har 
allerede vist, at dette kan gøres bl.a. 
ved anvendelse af moderne teknologi 
på området.

Eksempelvis har Sektionen for Større 
Jordbrug tidligere fået undersøgt, at 
man med luftassisteret sprøjtning kan 
reducere forbruget med 20-30 pct. An-

vendelse af præcisionssprøjtning har 
ligeledes reduceret pesticidforbruget 
markant i visse afgrøder.

Hvis det viser sig, at der er enkelte are-
aler med særligt værdifulde naturtyper 
eller arter, hvor man vurderer, at det er 
vigtigt at stoppe gødskning og sprøjt-
ning helt, så må man gå målrettet efter 
disse arealer. I den henseende skal 
der indgås en aftale med de berørte 
lodsejere og udbetales erstatning for 
indgrebet. 

Et bredt forbud vil efter vores opfattel-
se være et klart indgreb i ejendomsret-
tens ukrænkelighed og dermed være 
grundlovsstridigt. 

Generationsskifte
Dit ansvar  
- med vores hjælp
Find os på www.bechbruun.com/generationsskifte
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Generationsskifte
- skat og meget andet

Michael Serup 
advokat (H), forfatter, underviser og foredragsholder
Leder af Bech-Bruuns generationsskiftegruppe

Generationsskifte er langtfra kun et spørgsmål om 
skat og afgift. Generationsskifte er familie, formue 
og virksomhed. Et følsomt puslespil med meget 
individuelle og personlige brikker, der er helt særli-
ge for den enkelte familie. Og dermed et krydsfelt 
mellem jura, økonomi og mennesker. Men gene-
rationsskifte er også skat, fordi generationsskifte-
beskatning belaster virksomheden og formuen og 
derfor også har væsentlig betydning for familien.

Vi har historisk gunstige beskatningsregler for 
generationsskifte af virksomheder, herunder ikke 
mindst landbrug. Vi har en fast praksis for vær-
diansættelse af fast ejendom baseret på kendte 
offentlige ejendomsværdier, der har været fast-
frosset siden 2011 (boliger) og 2012 (erhverv). Vi 
har fornuftige regler om skattemæssig succession, 
og siden 2017 har vi haft særlige regler om nedsat 
bo-/gaveafgift ved overdragelse af familievirksom-
heder. Læg dertil, at vi har meget fleksible regler 
om skattefri omstrukturering, så vi stort set altid 
kan skræddersy den struktur, der vil være mest 
hensigtsmæssig i den konkrete sammenhæng. Og 
særligt efter liberaliseringen af landbrugsloven har 
vi kunnet introducere en række løsninger, der har 
været udviklet til generationsskifte af ”almindelige” 
virksomheder.

Men vi står overfor forandringer. Den nye ejen-
domsvurderingslov vil give os nye offentlige ejen-
domsværdier, og selv om Landbrug & Fødevarer 
også i forhold til den nye skatteminister vil gøre en 
stor indsats for at sikre forudberegnelighed og rets-
sikkerhed i den fremtidige værdiansættelse, må 
der mange steder forventes et væsentligt forøget 
beskatningsgrundlag. Hvis dette kombineres med 
stramning af successionsreglerne og en væsentligt 
forhøjet bo-/gaveafgift, vil det blive mere udfor-
drende at finansiere et generationsskifte i famili-
en. I mange landbrugsvirksomheder er der jo et 
væsentligt misforhold mellem kapitalbindingen og 
likviditeten.

Rettidig omhu er først og fremmest at gøre rettidi-
ge overvejelser. For nogle indebærer dette et ge-
nerationsskifte på det nu kendte grundlag. Andre 
ser blot tiden an og indstiller sig måske på først at 
generationsskifte om en årrække. Det kan dog vise 
sig at være for optimistisk, hvis man blot regner 
med, at vi får de nu gældende rammer tilbage om 
et eller to folketingsvalg. Når først beskatningen er 
skærpet, er den vanskelig at lempe. Under alle om-
stændigheder vil der altid med god planlægning 
skabes bedst mulighed for gode løsninger.
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