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Året der gik
Sædvanen tro vil jeg, som formand for
Sektionen for Større Jordbrug, skrive
her i Årsberetningens leder om året
der gik. I år er det dog fristende at
skrive om et år, der gik fløjten.
Corona-virussens indtog vil definere
året, der er gået. Store dele af samfundet blev lukket ned i marts. Fødevareklyngen viste sin styrke og fortsatte
ufortrødent sin produktion, men
flere af vores medlemmer måtte se
oplevelsesøkonomi og turisme tage et
stort dyk. Hjælpepakker var for mange
lukket land, eller ikke dækkende, og vi
måtte kæmpe for at råbe politikerne
op. Det blev her tydeligt, hvordan
Større Jordbrugs medlemmer på nogle
områder adskiller sig fra det øvrige
landbrugserhverv, og hvorfor sektionen har sin berettigelse, men også et
stort ansvar at løfte.
Årets lavpunkt kom, da statsministeren gav sin grundlovsstridige ordre om
at slå alle danske mink ned. Det var en
uanstændig behandling af avlerne og
deres familier, og det er langt fra sikkert, vi nogensinde finder ud af, om det
var den rigtige beslutning, og hvem
der vidste hvad hvornår. Det væsentligste var dog, at alle almindelige demokratiske processer blev tilsidesat, og
der ligger et stort arbejde foran med at
genoprette tilliden til vores regering.
Vi har også en regering, der kerer sig
om naturen og biodiversiteten. Det

gør vi også i Større Jordbrug. Vores
medlemmer driver 10 pct. af Danmarks landbrugsareal. På vores jord
ligger dog også ca. 70 pct. af landets
privatejede Natura 2000-areal. Tætheden til naturen er en daglig glæde,
og mange af os gør gerne en ekstra
indsats for at sikre dyr og planter de
bedste betingelser. Regeringen og
dens støttepartier vedtog i juni et
forbud mod at sprøjte, pløje og gødske
beskyttede naturområder. Forbuddet
træder i kraft den 1. juli 2022, og der er
tale om erstatningsfri regulering. Dette
er bestemt ikke vejen frem, hvis man
fortsat ønsker landbrugets velvilje til
den fremtidige indsats.
Tilbage står, at basale retsprincipper
og liberale erhvervs mulighed for at
drive deres forretning er under kraftigt
pres i denne tid. OECD har i skrivende
stund netop annonceret, at Danmark
atter er tilbage i front på listen over
verdens højeste skatter og afgifter. Det
danske skatte- og afgiftstryk udgjorde
i 2019 46,6 pct. og flere stigninger er
på vej. Det er et billede, vi kan nikke
genkendende til i landbruget. Stigende
afgifter på energi og skattefinansieret
tilbagetrækningsreform er blot nogle
af eksemplerne.
Vi står i et vadested
Året 2020 står for mig også som et år,
hvor frøene til store forandringer er
blev sået. I Bruxelles er der forhandlinger om landbrugspolitikken for

2021-2027 og om Storbritanniens
udtræden af EU. Resultatet af begge
dele kan få stor betydning for vores
fremadrettede muligheder og konkurrencevilkår. I Danmark er det vandplaner for den kommende periode
og ikke mindst diskussionen om en
klimaafgift på landbruget, der har fyldt
i debatten.
I Større Jordbrug arbejder vi via Landbrug & Fødevarer på, at det gode landmandskab kan vinde frem. I stedet for
datotyranni og generel regulering med
påtvungne efterafgrøder, vil vi have en
målrettet kvælstofindsats og frivillige
balanceregnskaber. I det mindste kan
man håbe, at de store beslutninger, vi
står over for, bliver truffet på et korrekt
videnskabeligt grundlag. Selv deltager
vi i det kommende år i en kvælstofstyregruppe nedsat af L&F, der skal
fremme netop dette.
På klimaområdet spiller Større Jordbrug en større rolle. Vi viser vejen frem
og vil være med til at sætte dagordnen
i klimakampen ved at tilbyde medlemmerne klimaregnskaber på bedriftsniveau. Derfor vil jeg gerne afslutningsvis
kvittere for tilslutningen til dette
vigtige projekt. Jeg glæder mig til at se
de mange regnskaber blive rullet ud i
det kommende år.
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Herregårdsudvalget

Sektionen for Større Jordbrug har nedsat Herregårdsudvalget, som arbejder for at sikre de bedste
vilkår for drift og udvikling af godser og herregårde
i Danmark. Herregårdsudvalget arbejder blandt
andet med fokus på en økonomisk bæredygtig
udnyttelse af natur- og kulturværdier, den fredede
og bevaringsværdige bygningsmasse samt andre
alternative driftsgrene inden for bl.a. oplevelses- og
turismeøkonomi.
Oplevelsesøkonomi under coronapres
2020 har også for Herregårdsudvalget stået i coronaens tegn. I særdeleshed oplevelses- og turismeøkonomien har i 2020 været under voldsomt pres
på grund af COVID-19 og de restriktioner, som er
fulgt i kølvandet på pandemien. Herregårdsudvalgets fokus er fortsat på en ændring af myndighedernes definition af virksomheder ud fra CVR-nummer
i ordningen for kompensation til faste udgifter, så
også de virksomheder, som har flere driftsgrene
under samme CVR-nummer, kan få glæde af ordningen.
Derudover har vi oplevet stort engagement blandt
vores medlemmer og bakket op om de initiativer til
politisk kontakt, som er kommet fra medlemmerne.
Forsikring
Vi har i 2020 fortsat arbejdet i en indsatsgruppe
sammen med foreningen BYFO og forsikringsselskabet Tryg om bedre og billigere forsikringsmuligheder
for fredede og bevaringsværdige bygninger.
Medlemsmøder
Herregårdsudvalget arrangerer to årlige medlemsmøder for medlemmer af Sektionen for Større
Jordbrug. Forårets medlemsmøde, som var planlagt i
samarbejde med Dansk Skovforening under temaet
adgangsforhold i skoven, blev som arrangementer
mange andre steder aflyst pga. COVID-19-pandemien. Vi håber på at kunne gennemføre arrangementet i 2021. Det lykkedes til gengæld af afholde
et velbesøgt medlemsmøde i efteråret i Erholm
Fødevaremarked under temaet udlejning.
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Alle taler
om klimaet.
Vi gør noget
ved det!
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Klimaet spiller en væsentlig rolle i
Større Jordbrugs arbejde. Folketinget
har forpligtet sig til, at Danmarks
CO2-udledning skal reduceres med
70 pct. inden 2030, ligesom vi via
Landbrug & Fødevarer også selv har
forpligtet os til en ambition om klimaneutralitet senest i 2050. Uanset om vi
vil det eller ej, kommer landbruget til
at tage vores del af ansvaret, da vi står
for en stor del af udledningen.
Fremskrivninger viser, at landbruget
uden nye tiltag vil stå for en fjerdedel
af Danmarks udledninger i 2030. På
den baggrund har der været stort
mediemæssigt og politisk fokus på
landbrugets bidrag til klimakampen i
årets løb. Landbrugserhvervet har et
stort ansvar og vil givetvis også kunne
se frem til et endnu større politisk pres
i den kommende tid.
Ansvaret tager vi gerne på os i Større
Jordbrug. Vi tager klimaet seriøst og
deltager proaktivt og konstruktivt i
bæredygtighedsdagsordenen. Her er
vores fokus, at klimadebatten
skal fokusere på de løsninger, der sikrer os størst
effekt for pengene, og vi
fokuserer på at nedbringe
CO2-emissionen pr. produceret enhed.
For at kravene til landbruget
ikke søges indfriet gennem

generelle reguleringer, er det nødvendigt, at kilder og mængder for
udledningen kan dokumenteres og
monitoreres på bedriftsniveau. Godt
landmandskab skal belønnes – også
når det kommer til klimaet. Vi ønsker derfor en liberal tilgang til vores
erhverv, hvor vejen til et mere klimaeffektivt landbrug skal ske gennem
udvikling, og hvor balanceregnskaber
bør indgå som rådgivning til at tage de
rette valg i den grønne omstilling.
Medlemmerne af Større Jordbrug gør
allerede meget. SSJ tilskynder brugen
af den nyeste teknologi, og vores medlemmer er blandt de bedste til at tage
ny præcisionsteknologi til sig. Vi bakker op om initiativer, der kan fremme
udbredelsen af præcisionsdyrkning,
da dette reducerer vores inputforbrug
og dermed også klimaaftrykket. I vores
medlemskreds ser vi desuden spændende indsatser ift. fx recirkulering af
næringsstoffer, og i årets løb var der
stor opmærksomhed om mulighederne i produktion af græsprotein i forbindelse med åbningen af Danmarks
første gårdanlæg til bioraffinering af
græs på Ausumgaard. Vi sidder allerede med mange af løsningerne, og det
skal vi fortælle om.
Klimaregnskaber på bedriftsniveau
Kan vi dokumentere vores indsats, er
det lettere at indgå konstruktivt i klimadebatten. Vi introducerede derfor

i 2020 vores medlemmer for muligheden for at få lavet et klimaregnskab
på bedriftsniveau, som vi udbyder i et
samarbejde med Skovforeningen og
ConTerra.
Opbakningen til klimaregnskaberne
har været god, og der er i løbet af året
opnået det antal tilmeldinger, der
skal til, for at projektet kan realiseres.
Udviklerne forventer i skrivende stund
at have noget klar i løbet af de første
måneder af 2021. Dermed kan vi være
på forkant med den politiske udvikling.
Proaktiv tilgang til de politiske
udfordringer
Som en betydende kilde til Danmarks
emission af klimagasser er landbruget
sat over for meget omfattende krav til
reduktioner for udledningen. Da regeringen i november præsenterede sin
grønne skattereform, var det heldigvis
uden en afgift på lattergas og metan.
Det kan vi være godt tilfredse med.
Det politiske pres er der dog stadig, og
i det nye år barsler regeringen med et
landbrugsudspil, der nok vil pålægge
erhvervet yderligere byrder og restriktioner. Vi vil i det nye år sammen med
Landbrug & Fødevarer have fokus på,
at landbrugserhvervet indtager en
proaktiv tilgang til denne trussel, så
det sikres, at det kommende udspil
bliver justeret i en bedre retning.
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Landbrugets indtjenin
Efter den meget gode indtjening i 2019 med høje udbytter
og relativt høje priser på korn
forventes der for 2020 en lavere
indtjening. Det forventede fald
skyldes langt overvejende lavere
priser på korn end i 2019, men
også det våde efterår i 2019
spillede ind. Det gjorde etableringen af vintersæd vanskelig,
og den vintersæd, der blev
etableret, havde svære vilkår i
den efterfølgende våde vinter.
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På trods af den svære start og
en del omsåning fra vintersæd
til vårsæd i foråret 2020, kunne
udbytterne i 2020 holde et gennemsnitligt udbytteniveau på
højde med det gode år 2019.
Omkostningerne holdes i ro på
grund af lavere priser på kunstgødning, og fordi priserne på
udsæd følger med priserne på
korn nedad. Kapacitetsomkostningerne forventes ligeledes at

ligge på et lavt niveau på grund
af lave priser på dieselolie, og
fordi høstomkostningerne i
2020, herunder tørring, forventes at ligge under det normale
niveau. Så, samlet set forventes
2020 at blive et godt år for de
fleste planteavlere, men under
niveauet fra 2019. Priserne for
2021 forventes at falde yderligere en smule, og det sætter et
tydeligt aftryk i den forventede
indtjening.
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ngsforhold i 2020
Corona og svinepest
2020 har været et år med meget
store udsving i svinepriserne.
Udbruddet af svinepest i Kina
medførte rekordhøje priser i
starten af året, men Corona epidemien og efterfølgende også
udbruddet af afrikansk svinepest i Tyskland tog toppen af priserne. Svinepriserne er præget
af usikkerhederne forbundet
med udviklingen i Coronapandemien og konsekvenserne

af den afrikanske svinepest i
Tyskland. Forventningerne til
2021 er, at der vil ske en kraftig
tilpasning af produktionen, så
den gennemsnitlige notering
vil ende lidt over niveauet i et
”normalår”.
Stabile mælkepriser
Mælkemarkedet har været
præget af en bemærkelsesværdig og langvarig stabilitet de
seneste år. 2020 ender med en

mælkepris, der ligger lidt over
det langsigtede niveau, da året
slutter af med prisstigninger
efter en sommer, hvor Covid-19
påvirkede markedet negativt.
Niveaumæssigt ventes der
stadig stabilitet i 2021 på niveau
med 2019 og 2020, hvilket
svarer til, at mælkeprisen ligger
på et langsigtet niveau. Der er
dog væsentlige usikkerhedsfaktorer p.t. med et eventuelt hårdt
Brexit og Covid-19-pandemien.

Driftsresultat - planteavlsbedrifter over 300 ha.
3.500
3233

3.000
26532605

1.000 kr.

2.500

2328
2081

2063

2.000

1824

1.500

967
748

1686

1759

1350

1370

1.000
500

2707

2602

842

942

908
712
238

759

450

0
Alle heltidsbedrifter

Bedste tredjedel

SIDE 9

En grønnere CAP for
færre penge
Forhandlingerne om de kommende
regler for EU’s landbrugspolitik er i
fuld gang. I oktober 2020 blev der
både i Landbrugsministerrådet og i
Europa-Parlamentet indgået aftaler
om EU’s landbrugspolitik. Nu skal en
endelig aftale forhandles på plads
mellem Europa-Kommissionen, Landbrugsministerrådet og Europa-Parlamentet. Trilogforhandlingerne mellem
de tre institutioner forventes at blive
afsluttet i første halvår 2021.
Den nye EU-Kommission har lagt en
ambitiøs linje for grøn omstilling i
Europa kaldet ”European Green Deal”.
For landbrugets vedkommende blev
”Green Deal” konkretiseret i foråret
ved fremlæggelsen af en jord-til-bordstrategi og en biodiversitetsstrategi.
Disse strategier har stor betydning,
både for EU’s budget og sandsynligvis
også for den kommende aftale om
reglerne for EU’s landbrugspolitik.
Står det til Kommissionen skal europæisk fødevareproduktion frem mod
2030 nå en række ambitiøse mål, som
skal sikre grøn omstilling af erhvervet.
Målene indbefatter blandt andet en
række 2030-mål for EU: Reduktion i
anvendelsen af pesticider med 50 %,
reducere tabet af næringsstoffer med
50 % og brugen af gødning med 20
%, reducere salget af antibiotika til dyr
med 50 %, øge det økologisk dyrkede
areal til 25 % af landbrugsarealet og
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udtage 10 % af landbrugsarealet til
landskabselementer med høj biodiversitet. Reduktionsmålene er betydelige
og kan få en stor betydning for den
europæiske landbrugsproduktion.
En analyse fra USDA viser, at målene
omkring pesticider, antibiotika og
udtagning af 10 % af landbrugsarealet
potentielt kan reducere landbrugsproduktionen i EU med et sted mellem 7
og 12 procent i 2030.
Der er endnu ikke taget konkrete
beslutninger om, hvordan de konkrete
målsætninger skal nås, og om, hvordan
opfyldelsen af målsætningerne skal
fordeles mellem medlemslandene. Det
er dog helt klart, at EU-Kommissionen
ser EU’s landbrugspolitik som et af
instrumenterne.
Nyt budget på plads
Målene skal nås for færre penge. I juli
blev EU’s stats- og regeringschefer
enige om EU’s budget for perioden
2021-27. EU’s landbrugsbudget bliver
reduceret med 39 mia. EUR sammenlignet med perioden 2014-2020. Det
svarer til en budgetreduktion på ca. 10
% i faste priser.
Danmarks budgetandel er endnu ikke
endeligt vedtaget, da fordelingen af
budgettet mellem medlemslandene
aftales som en del af reglerne for EU’s
landbrugspolitik. Ud fra foreløbige
oplysninger fra EU-Kommissionen,
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forventes landbrugsbudgettet i Danmark at lande på 6,4 mia. kr. i søjle 1
og ca. 650 mio. i søjle 2 (ekskl. national
medfinansiering).

Vores europæiske mærkesager
Større Jordbrug arbejder for at:
• EU’s midler til den enkelte
landmand skal afhænge af,
hvor mange grønne tiltag
man leverer.
• Der ikke indføres capping
eller omfordeling af EU’s
midler på baggrund af bedriftsstørrelse

Nu venter de afsluttende
forhandlinger om EU’s
landbrugspolitik
Helt generelt indeholder EU-Kommissionens forslag en intention om, at EU’s
landbrugspolitik i fremtiden skal være
”performance-orienteret” frem for ”compliance-orienteret”. Det vil sige, at det
fremadrettet i langt højere grad lægges
ud til medlemslandene, hvordan de
detaljerede regler for EU’s landbrugspolitik skal tilrettelægges. Det inkluderer
bl.a. frivillige støttelofter og fleksible
fordelinger af midler i søjle 1 og 2, som
vi har skrevet om i medlemsbrevet i
løbet af året.

I Større Jordbrug bakker vi op om
ambitionen om fortsat grøn omstilling
af landbrugsproduktionen, og at EU’s
landbrugspolitik skal give landmændene incitamenter til at bevæge sig
i den retning. Vi ønsker belønning til
frontrunners, så det bliver indsatsen
og ikke bedriftsstørrelsen, der afgør
fordelingen af EU’s midler i landbruget.
I vores øjne er det vigtigt, at der fortsat
er en stærk fælles landbrugspolitik,
som er en forudsætning for et velfungerende indre marked for fødevarer og
landbrugsprodukter. Det er også vigtigt,
at der er en balanceret sammenhæng
mellem størrelsen på landbrugsbudgettet, og de krav der stilles til landmændene, så der sikres økonomisk
kontinuitet og samtidig skabes de rette
incitamenter til grøn omstilling. Endelig
er det afgørende, at den europæiske
landbrugspolitik anerkender, at den
danske landbrugs- og fødevareproduktion er frontløber på en lang række
parametre, for eksempel i forhold til et
lavt pesticid- og antibiotikaforbrug. Ens
reduktionskrav i alle EU-lande uanset
udgangspunktet risikerer at flytte en
dansk miljø- og klimaeffektiv landbrugsproduktion til mindre effektive lande.
Det vil være uacceptabelt.
De kommende regler vil efter al sandsynlighed komme til at gælde for de
europæiske landmænd fra 2023.
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Et
erhvervspolitisk
nuanceret år
med en rød
regering og en
grøn agenda
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I starten af året havde de færreste forudset et 2020 med en
økonomisk såret restaurationsbranche, en kvæstet oplevelsesøkonomi og en væltet minkindustri for blot at nævne nogle
af de konsekvenser, coronapandemien har haft for det ganske
land. Under første fase i foråret
blev mange politiske forhandlinger tilsidesat, men det var kun
for en stund, og derfor kan vi nu
kigge tilbage på året, der gik og
adskillige politiske initiativer i
røde og klimagrønne nuancer.
I slutningen af november præsenterede regeringen sit første udspil til en
grøn skattereform. Udspillet indeholder
forhøjelser på 6 kr./GJ for den såkaldte
procesafgift, som blandt andet betyder,
at landbrugsdiesel stiger med ca. 21
øre pr. liter. Dette er noget, der skaber
bekymring, og som vi i Sektionen arbejder for at nedtone, fordi det vil medføre en væsentligt øget udgift blandt
medlemmerne.Landbrug & Fødevarer
er tilfredse med, at udspillet ikke på
nuværende tidspunkt indeholder afgift
på CO2-ækvivalenter som metan og
lattergas, hvilket der først var lagt op til.
Det vil koste vækst og arbejdspladser
i det danske fødevareerhverv – og potentielt skævvride Danmark regionalt.
Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at der som alternativ til forhøjet
procesafgift, var foretaget en forhøjelse
af den eksisterende CO2-afgift. En sådan
regulering vil være et mere præcist

incitament til at nedbringe CO2-udledningen.
Som plaster på såret indeholder
udspillet også en række lempelser, som
ikke vurderes at kunne kompensere for
afgiftsforhøjelserne. Fra 2021 foreslår
regeringen fire forskellige lempelser,
som skal bidrage til en grøn kickstart.
Der er tale om 1) at hæve grænsen for
visse straksafskrivninger, 2) at fastholde bundfradrag i svovlafgiften, 3) en
forhøjelse af afskrivningsgrundlaget,
og 4) en udvidelse af Erhvervspuljen til
virksomhedernes energiinvesteringer.
Lempelser i form af afskrivninger og
fradrag er isoleret set fint, men det forudsætter, at der er noget at afskrive og
fradrage i. Landbrug & Fødevarer havde
foretrukket en model, hvor man havde
sammenkoblet den øgede beskatning
med en målrettet varig lempelse af fx
jordskatterne.
I de efterfølgende faser fra 2025 og
frem mod 2030 lægger regeringen
op til at udvide afgiftssystemet til nye
områder. Regeringen nævner, at det er
nødvendigt at gennemføre et analysearbejde, før afgifterne kan udvides til
områder, som i dag er fritaget fra afgift.
Det gælder f.eks. landbrugets ikke-energirelaterede udledninger som metan
og lattergas.
Landbrug & Fødevarer vil følge forhandlingerne om en grøn skattereform
tæt og naturligvis arbejde målrettet
for, at konsekvenserne for erhvervet
bliver en tilskyndelse til grøn udvikling,
som ikke forringer erhvervets økonomi.

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse arbejde for, at der ikke aftales en
afgift på CO2-ækvivalenter. Det er af
afgørende betydning, at der først ses
på incitamenter til reduktion af metan
og lattergas, når der er mulighed for
retvisende opgørelser på den enkelte
bedrift og reelle alternativer, som ikke
ødelægger erhvervet.
Parallelt har Landbrug & Fødevarer
andre grønne initiativer i pipelinen. Det
gælder f.eks. lavere beskatning af landbrugsjord med solceller. Landbrug &
Fødevarer så gerne en model, hvor man
etablerer flere VE-anlæg på oversvømmede lavbundsjorde. Herved opnås
den maksimale klimaeffekt. Fordelene
er dels at CO2-udledningen fra visse
arealer reduceres, dels at der skabes incitament til flere VE-anlæg. Som prikken
over i’et vil der opstå flere naturmiljøer
til gavn for dyrelivet og biodiversiteten.
Udfordringen er, at denne model vil
få uforholdsmæssigt høje skattemæssige konsekvenser, fordi disse arealer
ikke længere vil blive betragtet som
produktionsjord i ejendomsvurderingslovens forstand. Selv om modellen er
god for det nationale klimaregnskab,
medfører skattereglerne med andre
ord, at det bliver en forretningsmæssig
dårligere business case. Derfor arbejder
Landbrug & Fødevarer for en lempeligere beskatning af oversvømmede
lavbundsjorde med VE-anlæg.
Her er Større Jordbrug en vigtig stemme i den samlede organisation, da det
i høj grad er vores medlemmer, som vil
blive ramt.
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Generationsskifte –
familieoverdragelsesreglen
og forældrekøb i
virksomhedsordningen
I en anden boldgade har vi i løbet af
året haft fortsat stor interesse for generationsskiftevilkårene, også selv om
det i disse år kan være svært at opnå
forbedringer.
Som beskrevet i et nyhedsbrev udgivet
den 25. juni 2020 udgav Skattestyrelsen i maj måned et kontroversielt
styresignal med en meget vidtgående
fortolkning af praksis i forhold til familieoverdragelser af fast ejendom over
eller under 15 pct. af den offentlige
vurdering.
Der er på nuværende tidspunktet ikke
foretaget en revideret udgave af styresignalet, og det endelige er således ikke
udarbejdet, ligesom der ikke er taget
politisk stilling hertil. Skattestyrelsen har
endnu ikke udgivet en klar processuel
tilbagemelding. Måske afventer skattemyndighederne afklaring af administrativ praksis ved domstolene. Måske
savner man Skatterådets afgørelser af
flere sager med henblik på at kunne
præcisere indholdet af styresignalet.
Ingen ved, hvornår der kommer et
revideret udkast. Vi forventer tidligst at
se et sommeren 2021. Indtil da er det
bekymrende, at vi erfarer, at udkastet til
styresignal allerede nu inddrages i den
løbende sagsbehandling.
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Herved arbejder Skattestyrelsen med
sin ”egen opfattelse” af handelsværdien, som adskiller sig fra seneste administrative i Landsskatteretten. Parallelt
er Vurderingsstyrelsen i samarbejde
med bl.a. Udviklings- og forenklingsstyrelsen ved at udarbejde et IT-system,
som skal udmønte bestemmelserne i
ejendomsvurderingsloven, og som er
baseret på andre standardiserede parametre ud fra delvist kendte faktorer.
Som konsekvens opnår skattemyndighederne to forskellige vurderinger. Det
er forvaltningsretligt uhensigtsmæssigt,
men det udvander også værdien af et
omkostningsfuldt ejendomsvurderingssystem, fordi borgerne og erhvervslivet
ikke længere ved, hvad de kan støtte
ret på.
Det er en bekymrende håndtering ud
fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv,
som den enkelte borger ikke bør leve
med. Landbrug & Fødevarer arbejder
for en politisk afklaring i forligskredsen
bag ejendomsvurderingssystemet
hurtigst muligt.
Til den mere positive side blev de
varslede skærpelser vedrørende
forældrekøbslejligheder i virksomhedsog kapitalafkastordningen som led i
finanslovsaftalen for 2020 slet ikke så
restriktive som frygtet. Mange havde
fortolket aftaleteksten som at forældrekøbslejligheder skulle tages helt ud
af ordningerne med uoverskuelige og
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omkostningstunge konsekvenser til følge. Forud for lovforslagets udarbejdelse
vil nogen måske også huske, at der var
en længerevarende debat i diverse
medier. Med forslaget kunne mange
dog ånde lettet op.
Ved anvendelse af virksomheds- eller
kapitalafkastordningerne er det alene
foreslået, at skatteværdien af rentefradraget opjusteres fra de ca. 33 pct.
til ca. 56 pct., hvis der tale om køb af
privat ejerbolig. Hvis ændringen bliver
vedtaget i dens nuværende form, får
renteudgifter i forbindelse med forældrekøb altså samme fradragsværdi
som private renteudgifter i forbindelse
med køb af ejerbolig. Initiativet ændrer
dermed ikke ved, at forældre fortsat vil
kunne købe fast ejendom og udleje den
til deres børn. Fra januar 2021 vil det
dog formentlig ikke kunne gøres med
de skattemæssige rentefordele, der
følger af virksomheds- og kapitalafkastordningerne, som vi kender dem i dag.
Lovforslaget (L 106 2020/21) forventes
3. behandlet 22. december 2020.
Lagerbeskatning
I den mere kritiske ende blev det som
finansieringselement til ”Aftale om ret
til tidlig pension” af 10. oktober 2020
aftalt at indføre løbende beskatning
(lagerbeskatning) af værdistigninger
på selskabers ejendomme, herunder
udlejning af jord, jf. endeligt svar på SAU
alm. del spørgsmål 29. Lagerbeskatningen skal gælde for selskaber mv., der

omfattes af den almindelige selskabsbeskatning 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
overvejende grad anvender i egen
drift, f.eks. ejendomme, der af selskabet selv eller et koncernselskab
anvendes til administration, lager,
produktion eller landbrug.

Emnet er nærmere omtalt i nyhedsbrevet fra november, men må forventes at
være bebyrdende for en del medlemmer, hvorfor det også forventes at fylde
en del i løbet af 2021, selv om lagerbeskatningen først får virkning fra 2023.
Udover at have fokus på de konkrete
koncerndefinitioner i det kommende
lovgivningsarbejde, er Landbrug &
Fødevarer også meget opmærksomme
på forskellige varianter af problemstillingen. Er det f.eks. formålstjenligt, at
landbrugsejendomme er omfattet, hvis
de ligger i et selskab, der bortforpagtes
til hovedaktionæren eller et selskab,
som hovedaktionæren deltager i? Eller
hvad med den situation hvor børnene
har overtaget et selskab med landbrugsejendomme i forbindelse med et
generationsskifte, men hvor børnene

ikke har forstand på/interesse for
landbrugsdrift, hvorfor jorden og evt.
driftsbygninger bortforpagtes, således
at ejendommen fortsat bliver i familiens
eje? Hvor ligger det hensigtsmæssige i
at ”straffe” udlejning af jord med lagerbeskatning med den konsekvens, at
færre yngre generationer får mulighed
for at leje jord i forbindelse med opstart
af ny landbrugsvirksomhed? Der rejser
sig mange spørgsmål, som bør afklares.
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 udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomsselskaber.
Kigger vi fremad, vil flere af de initiativer,
der blev taget tilløb til i 2020, formentlig forplante sig i det kommende år. I
skrivende stund er der netop kommet
et nyt finanslovsforslag. Der er meget
i spil og mange nye usikkerheder, som
der skal arbejdes videre med i det nye
år. Sektionen for Større Jordbrug arbejder sammen med Landbrug & Fødevarer for at skabe øget værdi med henblik
på forbedrede vilkår og konkurrenceevne i erhvervet.
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Vores
virksomhedsmedlemmer
gør en forskel
Vi har i 2020 inviteret flere virksomheds- og interessemedlemmer ind i Sektionen for Større Jordbrug,
Vores virksomhedsmedlemmer har eksklusiv adgang til
at sponsorere arrangementer og annoncere i sektionens
trykte medier og elektroniske nyhedsbreve. Det giver en
enestående mulighed for at gøre sig synlig over for en
medlemsgruppe med en helt unik sammensætning af
forretningsgrene indenfor fx landbrug, turisme, udlejning,
naturpleje, kunst- og kulturtilbud. Fælles for alle medlemmer af sektionen er en grundlæggende holdning til, at
det skal være muligt at drive og udvikle et erhvervsorienteret landbrug under frie liberale rammevilkår.

SIDE 16

Vi har haft stor glæde af vores virksomhedsmedlemmers
bidrag til sektionens arbejde. Flere virksomheder har
budt ind med samarbejde omkring fysiske arrangementer, som ikke er blevet til noget i 2020 på grund af
COVID-19-situationen. Vi håber på at kunne genoptage
samarbejdet omkring disse arrangementer næste år.
Yara sponsorerede Vinterseminaret 2020. Syngenta og
HjulmandKaptain har bidraget med artikler til efterårets
trykte medlemsbrev.
Bech-Bruun, Bridgestone og Yara sponsorerer årsmødet
1. februar 2021
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Pesticider – et vigtigt
men udskældt værktøj
Den offentlige debat har længe kredset om landbrugets brug af pesticider,
også kaldet plantebeskyttelsesmidler
eller sprøjtemidler. Siden 80’erne har
landbruget lykkedes med at reducere
forbruget med cirka to tredjedele målt
i kilogram aktivstof, og endnu mere
når der måles med et risikoindeks
(pesticidbelastningsindeks, PBI), da de
nye midler altid erstatter noget mere
problematisk. Samtidig er produktionen af korn og foder opretholdt,
endda steget i produktivitet, når man
fraregner et faldende areal. Den fortælling udbredes desværre sjældent
i aviser og andre medier. Landbruget
anvender pesticider for at sikre et
stabilt, højt udbytte af lagerfaste
kvalitetsafgrøder, som kan sælges med
de kvalitetsegenskaber, som markedet
efterspørger. Manglende behandling
med pesticider vil reducere udbyttet
med 30-50 procent målt på tværs af
afgrøder, og for nogle afgrøder f.eks.
kartofler med endnu mere og for græs
et mindre tab. Ligeledes kan det være
vanskeligere at opbevare ikke-sprøjtede afgrøder, da holdbarheden
reduceres, hvilket dog afhænger af
afgrøde og år. Landbruget er således i
et meget vanskeligt dilemma mellem
et politisk landskab og en befolkning
der ytrer modstand mod pesticider, og
et marked der efterspørger billige og
lagerfaste foderprodukter og fødevarer.

Den seneste brede politiske pesticidaftale indeholder mange elementer,
som tilsammen burde adressere de
bekymringer, som befolkningen har
ytret blandt andet i forhold til at
beskytte drikkevandet mod rester af
pesticider. Men op til de politiske forhandlinger blev der gjort fund af ”nye”
rester, som var gået under radaren
i kontrollen, og det udløste en sand
storm mod erhvervet. De boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO), som
omkranser boringer, der leverer vand
til mere end ti husstande, blev indført.
Nu forestår så en bunden opgave med
at lave frivillige aftaler mellem lodsejer
og vandværkerne og kommunen om
ophør af den erhvervsmæssige brug af
pesticider. Det er en kæmpe opgave,
da der eksisterer i omegnen af 6.000
boringer, der leverer vand til de almene vandværker, hvilket påvirker mindst
lige så mange lodsejere.
For Sektionen for Større Jordbrug er
det vigtigt, at vi accepterer den politiske aftale, men at de grundlæggende
ejendomsrettigheder overholdes,
nemlig at der ydes fuld og hel erstatning på markedsvilkår, at processen
med frivillige aftaler bliver en reel
proces med ægte inddragelse af
lodsejeren, at udgiften til erstatninger
pålægges de faste elementer i vandprisen (hanebidraget), og slutteligt
at flytning af boringer og jordbytte

afsøges tilbundsgående, inden der
igangsættes restriktioner i pesticidanvendelsen på dyrkningsfladen.
Slutteligt er adgangen til pesticider
også et kæmpe opmærksomhedspunkt for os, da godkendelserne af de
ældre midler enten ikke forlænges,
eller sagsbehandlingen af nye forsinkes. I 2020 er der alene forsvundet
106 forskellige sprøjtemidler fra det
danske marked (kilde SEGES). Og
disse er kun sporadisk erstattet af nye
midler. Planteavlerens værktøjskasse
tømmes altså langsomt men sikkert,
og det misforhold vil få betydning
fremadrettet for produktiviteten og
valget af afgrøder i sædskiftet, hvis der
ikke meget snart rettes op.

Eksempler på udfasede stoffer i 2020:
Diquat (Reglone m.fl.)
Desmedipham (Betanal Power m.fl.)
Propiconazol (Bumper EC, Armure, Tilt 250 EC)
Pymetrozin (Plenum 50 WG)
Thiacloprid (Biscaya OD 240)
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Medlemsarrangementer
Årsmøde
Der var fuld sal på Kongebrogarden ved årsmødet i 2020, hvor Udvalget
aflagde beretning og daværende formand for Landbrug & Fødevarer
Martin Merrild, holdt oplæg. Sektionen for Større Jordbrug takkede
under stort bifald udtrædende Udvalgsmedlem, Frederik Lüttichau,
Søholt, Maribo, for hans arbejde i Sektionen for Større Jordbrug som tidligere Udvalgsformand og bød velkommen til et nyt medlem i Udvalget,
Christian Holck, Næsbyholm-Bavelse, Glumsø. Efter årsmødet konstituerede Udvalget for Større Jordbrug sig med Christina Ahlefeldt-Laurvig,
Oreby & Berritzgaard Gods, Sakskøbing, som formand og Nicolas de
Bertouch-Lehn, Lungholm Gods, Rødby, som næstformand.

Årsmøde på Kongebrogaarden februar 2020.
Foto: Kathrine Krabbe, Landbrug & Fødevarer

Vinterseminar
Vinterseminaret blev traditionen tro afholdt over to dage i forlængelse af
årsmødet. Temaet var bæredygtig planteproduktion. Emnet blev indledt
af en grundig metagennemgang af videnskabelige undersøgelser af
glyphosat, som fortsatte med en paneldebat mellem repræsentanter fra
DANVA, Dansk naturfredningsforening, SEGES og Dansk Folkeparti. Derefter var der oplæg om økonomi, Conservation Agriculture, den grønne
omstillings forretningsmuligheder, arkitektur og tre virksomhedsportrætter fra Stenbjerg ejendomme, Bregentved gods og Skaarupgaard gods.
Vinterseminar på Kongebrogaarden februar 2020.
Foto: Kathrine Krabbe, Landbrug & Fødevarer

Medlemsmøde i Erholm Fødevaremarked
Herregårdsudvalget arrangerede medlemsmøde for medlemmerne
af Sektionen for Større Jordbrug i september under temaet udlejning.
Jan Cederfeld fra Erholm Slot bød velkommen i Erholm Fødevaremarked og fortalte sammen med Ulrik Bernhoft fra Mullerup Gods, Peter
Borreby fra Giesegaard Gods og Lotte Østergreen-Johansen fra Aurora
Administration ApS om erfaringer og opmærksomheder ved udvikling af
udlejningsvirksomhed.
Medlemsmøde i Erholm Fødevaremarked september 2020.
Foto: Kathrine Krabbe, Landbrug & Fødevarer
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En hilsen fra European
Landowners
Større Jordbrug har igennem en årrække været medlem af The European
Landowners’ Organization (ELO).
I 2020 er det lykkedes ELO at sætte et
positivt aftryk på landbrugssektoren
og flere projekter, bl.a.:
LIFE (EU’s tilskudsordning for natur,
miljø og klima) der skal facilitere og
øge finansieringen af private initiativer
til naturbeskyttelse.
The Large Carnivore Platform som
skal støtte en bæredygtig forvaltning
af store rovdyr, husdyrproduktion og
jagt.
Beskyttelse af agerlandets fauna
og dyr på engarealer og marker via
samarbejde mellem private lodsejere,
landmænd og jægere og via anbefalinger til politikere.
Wildlife Estates som skal præsentere
metodeforbedringer i relation til den
grønne New Deal og opdatere eksisterende datasæt.
ELO er derudover vært for en bred
vifte af arrangementer, mindst ét pr.

måned (i Bruxelles eller i en medlemsstat) der rækker ud mod den bredere
offentlighed. Det gælder Forum for
Fremtidens Landbrug (FFA), Biodiversitetskonferencen, Årets Træ (Tree of
the Year) og den Årlige Innovationskonference.
ELO står også bag en række priser,
der skal belønne bedste praksis inden
for arealforvaltning, og som skal øge
synlighed og indsats. For ELO’s egne
medlemmer (over 450 arealforvaltere og iværksættere) blev den 23.
generalforsamling og mødet om EU’s
biodiversitetsstrategi afholdt virtuelt i
juni, mødet om EU’s jord til bord-strategi i september og mødet om EU’s
skovbrugsstrategi i oktober. EU’s biodiversitetskonference og uddelingen af
den europæiske pris for bier (European Bee Award) finder sted i december.
ELO afholder også online møder med
USA’s landbrugsministerium og har
mødtes med den amerikanske landbrugsminister Sonny Perdue hos et af
vores medlemmer.

Om ELO
ELO er paraplyorganisation for
nationale landdistriktsorganisationer for medlemmer, som
forvalter landbrug, skovbrug og
miljø i hele Europa.
ELO er aktiv i mere end 45
rådgivende komitéer og grupper og har kontakter på øverste
politiske niveauer i EU, medlemsstater og globalt. Derfor
kan organisationen arbejde med
politisk og lovgivningsmæssig interessevaretagelse på EU-niveau,
som har betydning for landbrugssektoren, og arbejde for at
maksimere de positive virkninger
for medlemmerne.
Organisationen arbejder med
en bred vifte af projekter støttet
af EU (Erasmus+, Horison 2020
m.fl.), som vedrører mange
emner såsom landbrug, jord,
agroskovbrug, cirkulær økonomi,
jordbrugets multifunktionalitet,
spildevand, økosystemtjenester
og mange flere.
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