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Så kom der en 
landbrugsaftale! 

Oktober 2021

Nu lægges de sidste brikker i CAP-puslespillet

Vandplaner og sund fornuft – som olie og vand?



Vi har holdt møder i hobetal, vi har forhandlet, vi har leveret 
input til politikkerne, vi har vredet vores hænder i fortvivlelse 
og glædet os, når tingene undtagelsesvis gik vores vej. 

4. oktober 2021 kom den så. 

Den skelsættende landbrugsaftale, som kommer til at 
være så afgørende for vores erhverv de næste mange år, 
er landet. Heldigvis er der tale om en historisk bred aftale. 
Kun Alternativet og Frie Grønne står udenfor. Uanset hvad 
man synes om indholdet, så giver det nu en vis ro om vores 
væsentligste rammevilkår de kommende år. Det er vigtigt, 
for uden stabilitet vil mange afholde sig fra at gennemføre 
generationsskiftet eller foretage de helt essentielle investerin-
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ger i ny teknologi, som vi har brug for, hvis vi fortsat skal være 
et konkurrencedygtigt erhverv. 

Der er truffet store beslutninger ift. landbrugets bidrag til op-
fyldelse af vandrammedirektivet, vores bidrag til den danske 
reduktion af klimapåvirkningen og om implementeringen af 
den CAP-aftale, der blev indgået i Bruxelles i sommer. 

I disse dage synes jeg, vi kan tillade os at være tilfredse, for vi 
er landet et sted, der er langt bedre end det de første aftale-
udkast lagde op til. Vi skal også dog også være realistiske. Vi 
skal være klar over, at hvis vi ikke leverer på de frivillige aftaler, 
står de politiske aftaleparter parate med spændetrøjen til os. 
Allerede om to år skal der evalueres og måles, om indsatsen 
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forløber som planlagt. Lige nu puster vi ud, men det varer alt-
så ikke længe, før vi igen skal i det politiske arbejdstøj, for det 
er i den grad vigtigt, at opfølgningen sker på den rigtige måde. 

Landbrugsaftalen er indgået under hensyntagen til en række 
klart definerede principper. Landbruget skal udvikles og ikke 
afvikles. Landbruget skal omstilles til at være mere klima- og 
miljøvenligt samtidig med, at det er økonomisk bæredygtigt, 
og klimaaftrykket skal ned under hensyn til en fortsat bæ-
redygtig udvikling af erhvervet og dansk landbrugs konkur-
renceevne. Disse principper vil vi værne om, og vi vil sikre, at 
de ikke skrider, når de enkelte elementer skal præciseres og 
evalueres. Vi vil som altid stå vagt om den private ejendoms-
ret. Hvis vi afgiver noget, skal der selvfølgelig fuld erstatning til. 

Det princip synes heldigvis også slået fast i landbrugsaftalen, 
men vi er også kloge nok til at vide, at dette kan blive glemt, 
hvis ikke vi gør opmærksom på det.  

At det lykkes at lande en bred landbrugsaftaler skal i høj grad 
ses som et resultat af, at vi har holdt sammen i erhvervet og i 
værdikæden. Det sammenhold så vi afspejlet i vores seneste 
medlemsarrangement på Samsø. Vi har i Større Jordbrug et 
helt særligt værdifællesskab, og selvom jeg desværre ikke 
selv havde mulighed for at deltage, glæder det mig enormt, 
at vi nu igen kan mødes og udveksle erfaringer. Jeg håber, 
at den unge generation vil følge op og gøre det kommende 
ungdomsseminar til endnu en succes.



Nu lægges 
de sidste brikker i 
CAP-puslespillet

Med landbrugsaftalen blev vi 

klogere på, hvordan den forestående

reform af landbrugsstøtten tænkes 

implementeret i Danmark. Landbrugsaftalen 

fastlægger den overordnede økonomiske ramme 

for den nationale udmøntning, og der sættes 

overskrift på de eco-schemes, de danske 

landbrug får mulighed for at søge. 

Meget afhænger dog fortsat af den nationale 

CAP-plan, der i øjeblikket er i høring. 
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Den politiske aftale om reformen af EU's 
landbrugspolitik for perioden 2023-27 
medfører, at Danmark nu skal udarbejde en 
samlet plan for den nationale implemen-
tering. Det medfører, at der skal træffes en 
del afgørende politiske valg. En del af disse 
valg vil få direkte indflydelse på de større 
jordbrug. 

Landbrugsstyrelsen har haft sit forslag til den 
danske strategiske CAP-plan 2023-2027 i 
høring. For en større jordbruger er der nogle 
elementer, der særligt er værd at være 
opmærksom på. 

Obligatorisk 10 procent 

omfordelingsstøtte 

Betalingsrettighederne afskaffes fra den 1. 
januar 2023. Det vil ifølge Landbrugsstyrel-
sen medføre en omfordeling af støtten, fordi 
nogle landbrugere i dag modtager mere i 
støtte end andre per hektar. Der vil primært 

være en omfordeling fra kvægsektoren 
og sektoren for kartoffelstivelse til andre 
sektorer, men også en omfordeling fra store 
landbrug til mindre landbrug. 

I den EU-politiske aftale om CAP-reformen er 
det besluttet, at medlemslandene obliga-
torisk skal indføre en omfordelingsstøtte 
på minimum 10 procent af budgettet til 
direkte støtte. Det indebærer, at 10 procent 
af søjle 1-midlerne skal anvendes til en 
forhøjet støtte til de første hektar, hvilket jo 
alt andet lige favoriserer de mindre bedrifter. 
Medlemslandene har heldigvis mulighed for 
at opfylde kravet om omfordeling af støtten 
på andre måder. For eksempel kan en 
udjævning af betalingsrettighedernes værdi 
muligvis indgå. 

Her noterer vi os med tilfredshed, at rege-
ringen lægger op til, at omfordelingsstøtten 
ikke gennemføres i Danmark. En omfor-
delingsstøtte ville efter vores opfattelse 
ubegrundet have ramt de større bedrifter 
urimeligt hårdt. Baggrunden for dette er, at 
regeringen argumenterer med, at udjæv-
ningen af støtten – så der fra 2023 vil være 
den samme støtte på alle hektar – relativt vil 
tilgodese de mindre bedrifter. 

Det er desuden særdeles positivt, at EU ikke 
lægger op til obligatoriske lofter på støtten 
pr. bedrift, og at Danmark har valgt, at vi ikke 
skal have lofter på, hvor meget støtte den 
enkelte bedrift kan modtage. I dag er der 
en såkaldt degressivitet på støtten. Dvs. at 
støtte over 1,1 mio. kr.  reduceres med fem 
pct. Denne degressivitet lægges der op til vil 
forsvinde. 

Kompensation via 

eco-schemes der dur

Danske landmænd mister i perioden 2023-
27 ca. en fjerdedel af den direkte landbrugs-

støtte.  Nedgangen i den direkte støtte skal 
til dels bruges til at finansiere eco-schemes 
og landdistriktstiltag. Derfor er det afgøren-
de, at vi får adgang til eco-schemes, der er 
tilstrækkeligt attraktive. På dette punkt er 
udspillet til den nationale implementering 
på ingen måde acceptabelt. Beregninger 
fra L&F viser, at de seks ordninger, der indtil 
videre er lagt op til, er gjort så smalle, at 
under en tredjedel af de danske landmænd 
vil kunne bruge dem og dermed hente deres 
tab hjem.

Især mangler der eco-schemes, der er 
tilstrækkeligt attraktive for de store plan-
teproducenter. Derfor har vi presset på 
for, at der skal indføres eco-schemes, der 
belønner tiltag inden for biodiversitet og 
bæredygtighed. Det er vi kommet igennem 
med, men indholdet af dette eco-scheme er 
fortsat ikke klart defineret. Bl.a. er det uklart, 
om fx anvendelse af præcisionslandbrug vil 
blive belønnet. Vi arbejder for at det bliver 
et bredt eco-scheme som alle landmænd vil 
kunne søge. 

Afgrøderotation

For mange planteavlere har det givet rynker 
i panden, at EU-aftalen indeholder et krav 
om afgrøderotation. Basalt set betyder det, 
at man ikke må dyrke den samme afgrøde 
på samme mark to år i træk. Kravet gælder 
for alle afgrøder på nær græs, brak og fleråri-
ge afgrøder. 

Større Jordbrug ønsker ligesom Landbrug & 
Fødevarer, at der indføres en minimumsimp-
lementering af dette krav. Det indebærer, at 
der udelukkende stilles krav om sæd-
skifte for afgrøder med risiko for 
opformering af sædskifte-
sygdomme som for eksempel 
roer, kartofler og raps. Kan dette 
ikke lade sig gøre, ønskes det at 
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fortsætte med den nuværende afgrødedi-
versificeringsregel, hvor landmændene skal 
etablere henholdsvis to eller tre forskellige 
afgrøder, hvilket også er det, regeringen 
lægger op til i udkastet til CAP-plan.

Foruden disse elementer, skal planen bl.a. 
også indeholde bud på implementering 
af bruttoarealmodellen, hvilket også giver 
anledning til en vis bekymring ift. komplek-
sitet. Der skal også implementeres en særlig 
støtte til unge landbrugere, og etableres 
”ikke-produktive arealer” på 4 procent af 
omdriftsarealet. Sidstnævnte er reelt en 

tvungen braklægning. Her har vi fokus på, 
at dette krav implementeres på en måde, 
så mulighederne for at vi kan drive vores 
bedrifter ikke indskrænkes. Blandt andet vil 
vi kæmpe for, at læhegn og lignende skal 
kunne tælles med, når det krav skal imøde-
kommes. 

Regeringen skal indsende sin CAP-plan til 
EU-Kommissionen senest den 31. decem-
ber 2021, hvorefter EU-Kommissionen skal 
godkende den, før den kan iværksættes. 
Indsatserne i CAP-planen iværksættes fra 
den 1. januar 2023.

De seks eco-schemes

Eco-scheme Formål

Økologisk arealtilskud Formålet er at understøtte både omlægning til og opretholdelse af økologisk drift 
 af landbrugsarealer

Miljø- og klimavenligt græs Formålet er at udsætte pløjningen af græsarealer hvorved der opnås en miljø-  
 og klimaeffekt på det enkelte areal.

Ekstensivering af lavbundsjorder Formålet er at udsætte pløjningen af græsarealer hvorved der opnås en miljø- 
 og klimaeffekt på det enkelte areal.

Plantebaseret produktion Formålet er at bidrage til større fokus på afgrøder, som kan indgå i humant konsum. 
 Ordningen skal fremme produktionen af bl.a. frugt og bær, grøntsager, rodfrugter, 
 hør og hamp samt kartofler.

Biodiversitet og bæredygtighed Formålet med ordningen er at få flere levesteder for dyr og planter, der samtidig giver 
 positive effekter vedr. klima og miljø. Der ydes støtte til bl.a. brak og markkrat på
  landbrugsjorden. Der må ikke anvendes gødning og pesticider

Målrettet regulering Formålet er at reducere kvælstofudledningen. Ordningen vil fra og med 2026 udbydes 
 som eco-scheme under hensyn til den nye reguleringsmodel. Der ydes støtte til 
 udlægning af efterafgrøder eller alternativer hertil
 

Kilde: Fødevareministeriet

På Større Jordbrugs Vinterseminar 
vil man kunne møde medlem af 
Europa-Parlamentet Asger Chri-
stensen og Landbrug & Fødevarers 
EU-politiske chef Niels Lindberg, 
der bl.a. vil udlægge konsekvenser 
af den nye landbrugsaftale.

Asger Christensen 

Niels Lindberg
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Kilde: Fødevareministeriet

Fredag 17. september samledes medlem-
mer af Sektionen for Større Jordbrug på 
havnene i Kalundborg og Hou for at stævne 
mod Samsø. På Brattingsborg Gods på Sam-
sø stod vært Anders Danneskiold Lassen klar 
til at tage imod og fortælle om Brattings-
borgs arbejde med energi, naturpleje og 
skov- og landbrugsdrift. 

Markbruget omfatter bl.a. dyrkning af korn 
m.m. samt naturpleje, uden brug af gødning 
og planteværn og således under stor 
hensyntagen til naturen og de fredede øer i 
Stavns Fjord.

Fra godsets svineproduktion leveres der 
grise til Danish Crown, hvorfra kødet ekspor-
teres videre til de respektive markeder, bl.a. 
bacon til England. 
 
Dagens tema var klimaregnskaber og -kre-
ditter. Holger Nehmdahl fra ConTerra, som 
har lanceret klimaregnskaber i samarbejde 
med Sektionen for Større Jordbrug og Dansk 
Skovforening, forklarede, hvordan ConTerra 
arbejder med registerdata, og gav et grun-
digt indblik i maskinrummet med beskrivelse 
af vejen fra data til endeligt klimaregnskab. 

Oplægget blev fulgt op af en samlet drøftel-
se med spørgsmål fra salen til, hvordan man 
kan bruge klimaregnskaber i fremtiden. 
 
Efter de faglige oplæg fulgte en tur rundt på 
Brattingsborg. Anders Danneskiold Lassen 
viste frem og fortalte både om forretningen 
og historien.

Brattingsborg har bl.a. oprettet et system til 
regnvandsopsamling: I våde perioder fører 
dræn overskydende vand fra de omgivende 
marker over i tre store bassiner, som opbe-
varer regnvandet, indtil det i mere tørre tider 
skal bruges til at sikre stabil vanding af især 
kartoffelplanter. 

Ved markvanding med opmagasineret 
drænvand vil der ud over muligheden for 
vanding også kunne opnås en stor kvælstof-
fjernelse og tilbageholdelse af fosfor. Van-
ding med grundvand har været praktiseret i 
mange år på Samsø og andre øer. Alene på 
Samsø findes der over 80 vandreservoirs til 
opmagasinering af drænvand til markvan-
ding. Ifølge SEGES er der mange steder 
stigende interesse for etablering af vand-
reservoirs til opmagasinering af drænvand 

til markvanding, da det i mange områder af 
landet kan være umuligt at få tilladelse til 
indvinding af grundvand til markvanding.

Medlemsmøde på Samsø om 
klimaregnskaber og -kreditter

 Historisk går Brattingsborg tilbage til cirka 1120.  Dengang var det 
kongens borg på Samsø. Senere opretter Kong Christian den 5. 
Grevskabet Samsøe, og siden har godset været i slægten Danne-
skiold-Samsøes eje. Unikt for godsets historie er også områdets 
mange fortidsminder i form af kæmpehøje fra sten- og bronzealde-
ren samt vikingetiden. 

Opførelsen af hovedbygningen pågår frem til 1898, hvor det 
færdiggøres af arkitekt Borch. Arkitektonisk er hovedbygningen 
nygotisk engelsk- inspireret, mens avlsbygningerne regnes for noget 
af Danmarks tidligste betonbyggeri. Opførelsen af avlsbygningerne 
påbegyndes også i 1870, og flere af disse indgår stadig i driften.
Brattingsborg Gods drives i dag som en moderne landbrugsvirk-
somhed af godsejer og kammerherre Anders Danneskiold Lassen.  

Virksomheden 
Brattingsborg 
Gods har cirka 
20 ansatte og 
placerer sig over 
godt 2.400 ha, 
svarende til omkring 20% af Samsøs samlede areal. De primære 
forretningsområder er markbrug, svineproduktion, skovdrift, jagt 
samt udlejning af ferie- og helårsboliger.

www.brattingsborg.com 

Herregårdsudvalget sender en varm tak til Anders Danneskiold 
Lassen for stor gæstfrihed

Om Brattingsborg Gods
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Endelig lykkedes det. Efter måneder med 
forhandlinger gik det pludselig stærkt, og en 
bred aftale om ”grøn omstilling” af landbru-
get kom på plads. Der er meget at glæde sig 
over, selvom alt selvfølgelig ikke blev, som 
man kunne drømme om. Her kaster vi lys på 
nogle af de punkter, Landbrug & Fødevarer 
de seneste måneder har bragt i fokus, når 
det kommer til miljøet i vores fjorde og 
kystvande.

I foråret udkom fire rapporter med fire uden-
landske forskeres syn på juridiske aspekter i 
de danske vandplaner samt fastsættelsen af 
referencer for hhv. ålegræs og kvælstofud-
ledninger. Rapporterne var bestilt af SEGES, 
men forskerne havde naturligvis frie tøjler 
til at forholde sig til de respektive problem-
stillinger.

Portugisisk professor med 

L&F til foretræde

I maj måned inviterede L&F den portugisiske 
professor João Ferreira til Danmark for at 
fremlægge sine synspunkter blandt andet 
ved et foretræde for Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg. Ferreira havde skrevet den 
rapport, der omhandlede aspekter omkring 
ålegræssets udbredelse.

De hovedpointer, der blev fremført for 

politikerne ved foretrædet, omhandlede den 
manglende sammenhæng mellem kvæl-
stofindsatser og ålegræssets udbredelse. For 
det første regnes der i modelgrundlaget slet 
ikke reelt på ålegræssets udbredelse men i 
stedet på vandets klarhed. Sammenhængen 
mellem de to faktorer er ikke entydig, så heri 
ligger den første brøde.

Dertil kommer, at der heller ikke kan ob-
serveres en entydig sammenhæng mellem 
kvælstoftilførsel og vandets klarhed.

Det sidste illustreres klart af videnskabeligt 
publicerede data fra danske farvande, som 
vist i figuren. Kvælstofudledningen til danske 
kyster er, i runde tal, halveret siden starten 
af 1980’erne, som det fremgår af grafen til 
venstre. Men ser man på sigtdybden, grafer-
ne i højre del af figuren, er effekten lille. Ved 
åbne kyster er sigtdybden øget en smule, 
siden 1980’erne; vandet er altså blevet lidt 
mere klart. I fjordene derimod er der ingen 
signifikant effekt af de reducerede kvælstof-
tilførsler. Det var ellers her, vi skulle bruge 
det klarere vand til at sikre øget ålegræsud-
bredelse.
 
Flere presfaktorer skal adresseres

Figuren her viser ikke, at det er uden miljø-
effekt at reducere kvælstof. Men den viser, 

at kvælstofreduktioner alene 
ikke gør vores havvand klart 
– og dermed ikke giver det 
lys på bunden, der er en 
forudsætning for ålegræs-
sets udbredelse.

Med andre ord, så har 
vandplanerne reduceret et 
problem med flere presfakto-
rer – den manglende ålegræsud-
bredelse – til et problem, man vil løse ved 
indsatser mod kun en enkelt presfaktor, 
nemlig kvælstof.

Direkte adspurgt, om professor Ferreira tror, 
at vi i Danmark kan nå den krævede, gode 
økologiske tilstand med den nuværende 
tilgang i vandplanerne svarer han: ”Det vil jeg 
ikke sætte mine penge på!”

Store problemer med 

det faglige grundlag

Det er ikke første gang, udenlandske 
forskere påpeger fejl og mangler i de danske 
vandplaner. Det samme var tilfældet i 2017, 
hvor et internationalt panel kom med om-
fattende kritik af vandplanerne.
Efterfølgende satte Miljøstyrelsen gang i 
en lang række faglige projekter for at råde 
bod på problemerne frem mod næste 
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En smule bedre vandklarhed siden 1980’erne

Ingen ændring i vandklarhed siden 1980’erne

Krause-Jensen, D., Duarte. C.M., Sand-Jensen, K., Carstensen, J., 2021.
Century-long records reveal shifting challenges to seagrass recovery.
Global change Biology 27(3). DOI: 10.1111/gcb.15440

Vandplaner og sund fornuft 
– kan det forenes?
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generation af vandplaner, som er dem, der 
forhandles om nu. Men trods kontinuert 
og konstruktivt medspil fra L&F’s side i en 

lang række faglige følgegrupper 
står det nu klart, at for flere 

projekters vedkom-
mende er proble-

merne enten ikke 
blevet ordentligt 

undersøgt, eller 
også har man 
foretaget 
ændringer, 
der betyder, 
at der blot 
er opstået 
nye.

Et eksempel er ”år 1900-problematikken”. 
Hidtil har år 1900 været brugt som målestok 
for den miljøtilstand, vi skulle opnå i fjorde 
og kystvande. Efter vedvarende kritik fra 
L&F af estimatet for kvælstofudledning år 
1900, som var alt for lavt sat, blev et nyt og 
grundigt udarbejdet estimat udarbejdet. Det 
viste, at kvælstofudledningen i år 1900 var 
væsentligt højere end hidtil antaget, og selve 
udvaskningen fra rodzonen var faktisk tæt 
på den samme som vi har i dag. Med andre 
ord var landbruget altså pludseligt ganske 
tæt på at nå ned på de kvælstofkrav, der 
med den nye reference indregnet ville være 
gældende.

Så besluttede MST, efter råd fra AU, helt 
enkelt at flytte målstregen. År 1900 er nu 
ikke længere godt nok, lød meldingen, og 
målstregen er atter langt ude i horisonten.

Brug for en 2nd opinion

Listen af faglige problemer er lang, og vi 
må konstatere, at selvom L&F fik medhold 

i De 7 Synder, så er der nu rigeligt med nye 
synder at tage fat i. Derfor er det glædeligt, 
at det med landbrugsaftalen blev besluttet, 
at der skal gennemføres en evaluering af 
det faglige grundlag for kvælstofindsatsen, 
med inddragelse af internationale forskere. 
Denne skal være klar i tide, så resultaterne 
ligger klar til genbesøget i 2023/2024.

Kom i gang

Hvis vi skal have den gode økologiske 
tilstand inden 2027, som beskrevet i EU’s 
vandrammedirektiv, så har vi mere end 
travlt. Hvis vi insisterer på at nå den ved at 
fokusere på kvælstofvirkemidler alene, med 
efterafgrøder som tommelskruer, så kommer 
vi ikke i mål.

Vi skal have gang i alle virkemidler, både på 
land og ude i det marine, hvor for eksempel 
muslingeopdræt er et effektivt virkemiddel 
med stor miljøeffekt. Og så skal vi have 
gang i alle de andre initiativer, der er mulige. 
Store overløb af urenset spildevand skal 
stoppes. Rensningsgraden af spildevand skal 
øges, hvor den kan. Stenrev skal udlægges. 
Ålegræs udplantes. Og listen fortsætter. 
Lokale indsatser er i voldsom vækst nu, hvor 
kommuner, landbrug, grønne organisationer, 
forsyningsselskaber og andre relevante 
aktører går sammen og får undersøgt de 
specifikke udfordringer for deres lokale 
vandområder – og hvilke indsatser, der kan 
gøre en forskel.

Det er fantastisk at se, hvordan lokale 
initiativer opstår og gør en forskel, men nu 
er det også på tide, at vi får de nationale 
myndigheder med ind i kampen. For reelle 
og effektive indsatser, der kan gøre en forskel 
for vandmiljøet, samtidig med at der kan 
drives en rentabel landbrugsdrift i oplandet.
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Som større jordbruger er listen alenlang, 
når det kommer til juridiske dokumenter, 
man skal have styr på.
Den kan blandt andet tælle lejekontrak-
ter, ansættelseskontrakter, forpagtnings-
aftaler, solpanelkontrakter og jagtle-
jekontrakter. Og konsekvenserne af en 
forglemmelse eller et fejltrin kan være
ret så betydelig. Større Jordbrug og ad-
vokatfirmaet Kromann Reumert sætter 
i det kommende ungdomsseminar fokus 
på netop de spidsfindige detaljer, når en 
større jordbruger indgår kontrakter.

”Vi oplever desværre ofte, at standardkon-
trakter benyttes helt ukritisk.’’ Sådan fortæl-
ler advokat Christian Holm Henriksen om 
Kromann Reumerts oplevelser med brugen 
af standardkontrakter og fortsætter:

”Standardkontrakter kan være gode, men de 
bør altid tilpasses det konkrete aftaleforhold. 
Ellers risikerer man, at aftalen ikke tager høj-
de for de ønsker og behov og også de risici, 
der er ved det pågældende aftaleforhold. 
Og efterfølgende kan det desværre være 

dyre lærepenge, man skal betale, hvis
det viser sig, at kontrakten ikke har taget 
højde for de konkrete forhold.”

Hvorfor er det lige netop kontrakter, 

I ønsker at sætte fokus på?

”At drive et landbrug bliver stadig mere kom-
pliceret rent juridisk. Og når man som med-
lemmerne i Større Jordbrug ofte har mange 
forskellige driftsgrene og forretningsområder, 
stiger den juridiske kompleksitet alt
andet lige også. Især når man lige har over-
taget en bedrift, eller står over for at skulle 
gøre det, kan det være lidt af en jungle.”

Hvad vil I sætte fokus på under 

ungdomsseminaret?

”Hos Kromann Reumert er hver advokat 
specialiseret inden for et bestemt forret-
ningsområde. Ingen er specialist i alt, og 
derfor sparrer vi på kryds og tværs med 
hinanden. Eksempelvis sidder jeg med
insolvens med særligt fokus på landbrug, 
mens min kollega advokat Christina Ceder-
feld  sidder med fast ejendom med særligt 
fokus på landbrug samt ansættelsesret. I det 

daglige nyder vi godt af at kunne sparre med 
hinanden.”
”Havde vi haft tiden, ville vi selvfølgelig gerne 
have fortalt om de spidsfindige detaljer 
ved alle slags kontrakter, men da det ikke er 
tilfældet, har vi udvalgt to emner, hvor vi ofte 
ser, at standardkontrakter bliver anvendt 
ukritisk, nemlig leje- og ansættelseskontrak-
ter. Vi har inviteret to af vores gode kollegaer 
og specialister, Morten Gahrn og Mette 
Richmann Graah, til at fortælle om og give 
et indblik i nogen af de spidsfindige detaljer 
ved netop sådanne kontrakter.”

Større Jordbrugs ungdomsseminar 
afholdes den 25. november hos 
Kromann Reumert i København. 

Foruden kontrakter sætter vi fokus 
på den aktuelle landbrugspolitiske 
situation med et oplæg ved politisk 
direktør i Landbrug & Fødevarer, 
Morten Boje Hviid. 

Har du styr på dine 
kontrakter?

Kom til 
ungdomsseminar 

med 
Større Jordbrug
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Miljøministeriet har igangsat en gennem-
gang af relevant lovgivning på ministeriets 
områder med det formål at identificere evt. 
begrænsninger for fremme af natur og bio-
diversitet som følge af gældende lovgivning 
samt at komme med forslag til løsninger, der 
kan være med til at understøtte en positiv 
udvikling af natur og biodiversitet.

Lovgennemgangen blev aftalt mellem rege-
ringens og dens støtte partier i forbindelse 
med aftale om Natur -og biodiversitetspak-
ken fra december 2020.

Lovgennemgangen foretages af Miljømini-
steriet selv og deles op i to etaper. I første 
etape er det besluttet, at man vil se på 
lovgivningen på fire områder:
• Skovloven
• Adgangsforhold
• Faunakriminalitet
• Beskyttelse af enkelt-træer. 

Øvrig lovgivning vil kunne indgå i lovgen-
nemgangens fase 2, men det er endnu 
ikke fastlagt, hvilke regler man vil kigge på i 
den forbindelse. Det forventes, at fase 1 af 
lovgennemgang er afsluttet primo 2022 og 
fase to primo 2023. Herefter vil det skulle 
besluttes politisk, om lovgennemgangen 
giver anledning til ændring af gældende 
lovgivning. 

Overordnet set bakker Landbrug & Føde-
varer op om en gennemgang af lovgivnin-
gen, da lodsejere i både land- og skovbrug 
oplever, at eksisterende lovgivning og øvrige 
hensyn på mange måder er med til at 
spænde ben for en optimal indsats for natur 
og biodiversitet på deres bedrifter. Der er 
derfor et behov for at finde løsninger, der 
kan være med til at sikre både hensigtsmæs-
sig lovgivning og de rette incitamenter til at 
fremme naturen og biodiversiteten og gøre 
det attraktivt som lodsejer at bidrage til den 
positive udvikling på området.

Det er dog samtidig helt afgørende, at man 
anlægger en helhedsorienteret tilgang til 
reglerne og sikrer, at interesserne vedr. natur 
og biodiversitet afvejes i forhold til øvrige 
relevante interesser – herunder blandt 
andet erhvervsinteresser og andre vigtige 
samfundsdagsordener samt respekt for

 den private ejen-
domsret. Der bør 
således ikke kun 
ses på mangler og 
begrænsninger i for-
hold til biodiversite-
ten, men gennem-
føres en analyse, 
der medtager både 
fordele og ulemper 
i eksisterende lov-
givning, og hvor det 
vurderes, om der er 
proportionalitet mellem reguleringen og de 
faktisk ønskede mål.

Det er dog uhensigtsmæssigt, at lovgen-
nemgangen på forhånd er begrænset til 
kun at omfatte Miljøministeriets område, da 
dette betyder at fx relevant lovgivning med 
ophæng i Fødevareministeriet – herunder 
implementeringens af EU’s landbrugspolitik 
– ikke er omfattet. 

Der er lagt op til en inddragelse af både det 
kommende biodiversitetsråd samt øvrige 
interesser, og Landbrug & Fødevarer vil 
deltage aktivt i processen for at sikre, at 
lodsejerinteresserne tilgodeses. En af de ting 
L&F især vil sætte fokus på, er manglen på 
positive incitamenter i forhold til at gøre en 
naturindsats på private arealer. 

Miljøministeriet igangsætter lovgennemgang 
med fokus på biodiversitet

Af Karen Post 
Naturchef i 
Landbrug & Fødevarer
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Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W www.stoerrejordbrug.dk

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

Kommende medlemsarrangementer

Ungdomsseminar

Torsdag 25. november kl. 16.30-20.00 
Kromann-Reumert 
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Mød andre medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug og 
bliv klogere på kontrakter og hvilke juridiske faldgruber, du 
som virksomhedsejer skal være opmærksom på.

Mød også politisk direktør i L&F, Morten Boje Hviid, der vil 
udlægge indholdet af landbrugsaftalen og give sin vurdering 
af mulighederne for at drive landbrug i Danmark i fremtiden.

Tilmeld dig på www.stoerrejordbrug.dk

Årsmøde og Vinterseminar 

Mandag 31. januar og tirsdag 1. februar 2022 
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Sektionen for Større Jordbrug afholder årsmøde og 
efterfølgende vinterseminar. 

Invitation med dagsorden for årsmøde og program for 
vinterseminar sendes til medlemmerne sammen med det 
trykte medlemsbrev i november
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Morten Boje Hviid 
Politisk direktør i 
Landbrug & Fødevarer

Morten Gahrn 
Director, advokat 
hos Kromann Reumert

Mette Richmann Graah 
Advokat hos 
Kromann Reumert


