
CAP 2020 kan blive værre 
end først antaget

EU-Kommissionens forslag til en 
reform af EU’s landbrugspolitik, CAP 
2020, vil skære i EU-midlerne til store 
jordbrug til fordel for små jordbrug. 
Tidligere beregninger viste, at et større 
jordbrug på 500 ha med det nuværen-
de forslag fra Kommissionen står til at 
miste 63.000 kr. om året i EU-midler. 

Men det kan blive værre, end vi først 
har antaget, viser nye beregninger 
lavet af Landbrug & Fødevarer. 
Beregningerne skal dog tages med 

forbehold, da forslaget endnu ikke er 
færdigbehandlet og vedtaget i EU, og 
mange detaljer derfor ikke ligger fast.

EU-kommissionens forslag vil betyde 
en meningsløs forfordeling af store 
jordbrug, som står til at miste EU-mid-
ler alene på grund af størrelse og uden 
hensyntagen til miljøinitiativer. 

I Sektionen for Større Jordbrug gør 
vi alt, hvad der står i vores magt for 
at feje forslaget af banen. Emnet er 

vigtigt, og vi har forsøgt at beskrive og 
illustrere processen og eksempler på 
virkninger på de følgende sider.

Tema:
Temaet for dette medlemsbrev er CAP 2020. Læs om processen og vores arbejde på de 
næste sider. Uanset om du får det hele med, fortsætter Sektionen for Større Jordbrug 
ufortrødent arbejdet for vores medlemmers interesser.

Christina Ahlefeldt-Laurvig , formand 
for Sektionen for Større Jordbrug

Oktober 2019
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Vil du gerne gøre en forskel for større 
jordbrug i Danmark? Er du i tvivl om, 
hvordan du kan sætte dit præg på 
dagsordenen? Vil du gerne råbe politi-
kerne op?

Ved årsmødet til februar skal vi 
have et nyt medlem i Udvalget 
for Større Jordbrug, og vi vil 
gerne opfordre alle interessere-
de til at stille op!

Som medlem af Udvalget for Større 
Jordbrug deltager du i udvalgsmøder 
seks gange om året. Du er med til at 
sætte dagsordenen for, hvad udvalget 
skal arbejde med, og hvordan Sektio-
nen for Større Jordbrug skal forholde 

sig til aktuelle politiske beslutninger.

Du skal ikke være bekymret for, om 
du på forhånd har tilstrækkelig med 
politisk indsigt. Det skal du nok få, 
efterhånden som arbejdet i udvalget 
skrider frem.

Til gengæld mærker du som med-
lem af Sektionen for Større Jordbrug 
sikkert allerede i dag i forbindelse med 
din egen drift konsekvenser af det 
lovarbejde, som politikerne udfører på 
Christiansborg. Det her er din chance 
for at være med til at præge den poli-
tiske debat i et udvalg, hvor vi arbejder 
seriøst med at varetage Sektionen for 
Større Jordbrugs interesser.

I forbindelse med udvalgsmøderne 
modtager du som udvalgsmedlem 
refusion for rejseudgifter og et honorar 
for mødedeltagelse.

Alle interesserede bedes meddele, 
at de opstiller til udvalget senest 
søndag d. 19. januar 2020 på 
stoerrejordbrug@lf.dk. 
Meddelelsen skal indeholde en erklæ-
ring fra kandidaten om, at vedkom-
mende er villig til at modtage valg.

Navnene på de opstillede kandidater 
meddeles herefter Sektionens med-
lemmer inden årsmødet.

Gør en forskel i Sektionen 
for Større Jordbrug
Vi søger et nyt medlem til udvalget

Vi sætter dagsordenen og er dit talerør i Landbrug & Fødevarer på 

de forhold, der har særlig betydning for de større jordbrugsbedrifter.

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG
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Besøg i Bruxelles 2018
Sidste år i oktober rejste Udvalget for 
Større Jordbrug til Bruxelles, hvor vi tal-
te med Kommissionen og fremlagde 
vores forslag til og konstruktive kritik 
af Kommissionens bud på en kom-
mende reform af EU’s landbrugspolitik, 
CAP 2020.

Kommissionens CAP 2020-forslag 
lægger vægt på omfordeling af EU-be-
talinger til landbruget til fordel for små 
bedrifter.

Understøt effektive bedrifter
I Sektionen for Større Jordbrug er vi af 
den holdning, at det er ufordelagtigt 
at holde kunstigt liv i små bedrifter, 
bare fordi de er små. Vi mener, at man 
bør understøtte effektive bedrifter, 
som leverer på natur, miljø og klima, 
uanset størrelse. Landbruget skal ikke 
gøres til en passiv støttemodtager, vi 
er en aktiv medspiller i erhvervet og i 
varetagelsen af vores natur, og som i 
andre sektorer skal vi også honoreres 
for vores klima- og miljøoptimerende 
initiativer – særligt de bedrifter som 
går forrest.
Selvom vi ikke nåede til enighed på 
spørgsmålet om omfordelingen af 
EU-midler ved møderne i Bruxelles 
sidste år, var Kommissionen lydhøre 
over vores argumenter. Det gjorde 
især indtryk på dem, at vi kunne for-
tælle, at det i Danmark især vil være 
advokater og bogholdere, som vinder 
på forslaget om at skære i støtten til 
store jordbrug.

Hvad nu?
Nu er der gået næsten et år siden 
vores dialog med Kommissionen i 
Bruxelles. Hvad er der sket siden?
Der er siden hen kommet et nyt 
EU-parlament, og i disse dage bliver 
der nedsat en ny EU-kommission 
med en landbrugskommissær, som vil 
sætte sit aftryk på beslutningen om en 
EU-reform. Vores arbejde med at præ-
ge den endelige EU-reform er således 
langt fra færdigt.

Ny mulighed for at præge
Vi har en fornyet mulighed for at 
fortælle de nye medlemmer af parla-
mentet, hvad konsekvenserne ved det 
fremlagte CAP 2020-forslag vil være. 
Vi er derfor i gang med at skrive til par-
lamentarikerne og præsentere dem 
for vores CAP 2020-alternativ, som 
tager højde for klima, miljø og natur.
Vi har store forhåbninger til, at især 

Danmarks medlem i Europa-Parla-
mentets Agriudvalg (Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter), Asger 
Christensen (V), som aktiv landmand 
har indsigt i og vil reagere på de 
problematikker, vi påpeger ved CAP 
2020-forslaget.

Processen i EU
Det Europæiske Råd, som består af 
medlemslandenes stats- og regerings-
chefer, arbejder på at lave en politisk 
aftale om EU’s budget 2021-2027. Når 
budgettet ligger fast, kan forhandlin-
gerne mellem Det Europæiske Råd, 
Ministerrådet og Europa-Parlamentet 
om CAP 2020 færdiggøres. Men da 
blandt andet Brexit kan være med 
til at forhale budgetforhandlingerne, 
kommer CAP 2020 måske først til at 
træde i kraft fra 2022.

CAP 2020 hvad sker der nu?

Christina Ahlefeldt-Laurvig Frederik Lüttichau
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Basissats i dag 1.750 kr. pr. ha

Bedrift 
50 ha

Bedrift 
500 ha

Bedrift 
1.000 ha

Bedrift 
50 ha

Bedrift 
500 ha

Bedrift 
1.000 ha

-180 kr/ha -220 kr/ha

+435 kr/ha

-27% -51%

500 ha
Tabt støtte

89.000 kr.

1.000 ha
Tabt støtte

220.000 kr.

500 ha
Tabt støtte

236.000 kr.

1.000 ha
Tabt støtte

892.000 kr.

Få styr på CAP 2020.
Hvorfor er det vigtigt for mig?

Hvem gør hvad i EU
CAP 2020 er Europa-Kommissionens 
forslag til regler for EU’s landbrugspo-
litik efter 2020. En del af forslaget går 
i korte træk ud på at belønne mindre 
landbrugsbedrifter.

Det sker ved at give maksimale land-
brugsmidler pr. ha op til en vis størrelse 
og derefter reducere eller helt fjerne 
midlerne for de sidste ha.

For Sektionen for Større Jordbrugs 
medlemmer kan udfaldet for den 
model, som Europa-Kommissionen har 
foreslået, være betydelige nedgange 
i de årlige landbrugsmidler med store 
konsekvenser for den enkelte bedrift.
Beslutningen om at anvende den 
foreslåede model er ikke vedtaget 

endnu. Forslaget skal omkring flere 
beslutningstagere. Inden EU kan lægge 
sig fast på en endelig model, skal for-
slaget i en samlet forhandling mellem 
Det Europæiske Råd, Ministerrådet og 
Europa-Parlamentet.
I Sektionen for Større Jordbrug arbej-
der vi på at forklare konsekvenserne 
af modellen for de beslutningsdygti-
ge politikere, både i Bruxelles og på 
Christiansborg, så de kan deltage i de 
afgørende forhandlinger på et oplyst 
grundlag.

Vi har forventninger om, at politikerne 
også vil lytte. For vi har ikke kun en god 
sag, vi har også et realistisk og klima-
relevant alternativ, som vil give større 
mening i en global sammenhæng end 
simple ha-opmålinger.

Sektionen for Større 
Jordbrug mener 
Vi arbejder for, at alle landmænd, 
uanset størrelse, skal honoreres med 
landbrugsmidler for klimavenlige tiltag. 
Lad klima-, natur- og miljøhensynet 
være afgørende for omfordelingen af 
EU-midlerne. Det vil være et inci-
tament for alle landmænd, uanset 
ha-størrelse, til at lægge sig i selen, 
både ved at effektivisere driften og 
ved at bevare og styrke den natur som 
indgår i landbruget.

Hvem gør hvad i Danmark?
Mens CAP-forhandlingerne står på i EU, 
sker der et stort politisk arbejde i Dan-
mark. I Landbrugsstyrelsen er de lige 
nu ved at forberede en samlet national 
CAP-plan.

Omfordelingsstøtte
Omfordelingsstøtte er en øget ydelse til de første hektar på en bedrift og finansieres 
ved at tage en del af støtten fra alle. Ud fra vores eksempel har vi beregnet 
konsekvenserne ved henholdsvis 50, 500, og 1.000 ha.

Konsekvens:
Så meget vil 
danske landbrug 
på hhv. 500 ha og 
1.000 ha miste.

EU-kommissionen har fremsat forslag til 
CAP 2020 og EU’s budget for 2021-27 

Det Europæiske råd skal vedtage EU’s 
budget for 2021-27 (planlagt okt. 2019, 
men Brexit kan forhale). 

Ministerrådet skal blive enige om deres 
standpunkt i forhold til CAP 2020. 

Europaparlamentet skal beslutte deres 
standpunkt i forhold til CAP 2020 

Forhandlinger mellem  
Det Europæiske Råd, Ministerrådet og  
EU-Parlamentet om CAP 2020. 

Politisk kompromis og vedtagelse af  
EU-regler for CAP 2020 

National implementering af CAP 2020. 
Politisk diskussion og lovarbejde i 
Folketinget. 

Regler træder i kraft 
i Danmark 1. januar 2022?

Tidslinje
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Basissats i dag 1.750 kr. pr. ha

Bedrift 
50 ha

Bedrift 
500 ha

Bedrift 
1.000 ha

Bedrift 
50 ha

Bedrift 
500 ha

Bedrift 
1.000 ha

-180 kr/ha -220 kr/ha

+435 kr/ha

-27% -51%

500 ha
Tabt støtte

89.000 kr.

1.000 ha
Tabt støtte

220.000 kr.

500 ha
Tabt støtte

236.000 kr.

1.000 ha
Tabt støtte

892.000 kr.

Degressivitet og 
omfordelingsstøtte

Det er endnu uvist, hvilke konsekven-
ser en reform af EU’s landbrugspolitik 
vil have for den enkelte landmand. 
EU-Kommissionens forslag indeholder 
tre elementer: obligatorisk støtteloft, 
omfordelingsstøtte og degressivitet. 
I Sektionen for Større Jordbrug er vi 
stærke modstandere af alle tre elemen-
ter. Landbrug & Fødevarer har forsøgt 
at lave beregninger på nogle eksempler 
på degressivitet og omfordelingsstøtte 
for at illustrere virkningerne. Beregnin-
gerne er blot tænkte eksempler og 
skal tages med store forbehold, da der 
er mange usikkerheder, indtil forslaget 
bliver vedtaget. Men de giver alligevel 
et billede af, hvad konsekvenserne 
kan være. Kommissionens forslag giver 
mulighed for, at lønomkostninger kan 

modregnes i støtteloftet, dette er ikke 
medtaget i beregningerne nedenfor.

Degressivitet
Degressivitet er en trinvist faldende 
ydelse beregnet ud fra ha-størrelse. 
Degressivitet betyder dermed, at en 
bedrift får fuld betaling for de første ha, 
men derefter vil få trinvist reduceret 
betaling for de efterfølgende ha. Nye 
beregninger viser, at en bedrift på 500 
ha ved hård degressivitet kan miste op 
til 236.000 kr. årligt og en bedrift på 
1000 ha kan miste op til 892.000 kr. 
årligt.

Omfordelingsstøtte
Omfordelingsstøtte er en øget ydelse 
til de første hektar på en bedrift og 
finansieres ved at tage en del af støtten 
fra alle og anvende den til en forhøjet 
støtte til de første hektar på en bedrift. 
Landbrug & Fødevarers beregninger 
viser, at en bedrift på 500 ha ved om-
fordelingsstøtte kan miste op til 89.000 
kr. årligt og en bedrift på 1000 ha kan 
miste op til 220.000 kr. årligt

Degressivitet
Degressivitet er en trinvis faldendeydelse beregnet ud fra ha-størrelse. Ud fra vores eksempel 
har vi beregnet konsekvenserne ved henholdsvis 50, 500, og 1.000 ha.

Konsekvens:

Så meget vil 
danske landbrug 
på hhv. 500 ha og 
1.000 ha miste.

Udvalget for Større Jordbrug har i 
foråret haft to møder med politiske 
konsulenter i Landbrug & Fødevarer, 
hvor vi har fremlagt vores synspunkter 
og er kommet med konstruktive indspil 
til Landbrug & Fødevarers videre arbej-
de med CAP 2020.

Landbrugsstyrelsen har før sommerfe-
rien indkaldt interessenter, heriblandt 
Landbrug & Fødevarer, til at bidrage til 
en analyse af, om der er forhold i den 
danske landbrugssektor, der kan have 
betydning for implementeringen af 
CAP 2020.
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Arveafgiften koster arbejdspladser 
i yderområderne

Fejden om arveafgiften fortsætter 
med den nye S-regering på plads på 
Christiansborg. S-regeringen ønsker 
at tilbagerulle den tidligere regerings 
lempelse på arveafgiften. Det vil sige 
hæve arveafgiften på erhvervsaktiver 
fra de nuværende 6% til 15%. Det 
er en stor stigning, som Sektionen 
for Større Jordbrug gør alt, hvad der 
står i vores magt, for at råbe op om 
konsekvenserne af. Afgiften vil udhule 
og fjerne eksistensgrundlaget for de 
familieejede og ejerledede virksomhe-
der i landområderne.

Tidligere har Patriotisk selskab opgjort, 
at en typisk ejendom på over 500 ha 
med den varslede arveafgift på 15% 
skal sætte omkring 400.000 kr. til side 

årligt for ved et generationsskifte at 
kunne betale arveafgiften.

400.000 svarer ca. til udgiften til en 
ansat medarbejder. Dansk Industri har 
lavet en analyse, som viser, at i områ-
derne uden for de store byer befinder 
op til 3/4 af arbejdspladserne sig på 
familieejede og ejerledede virksom-
heder.

Opgjort således bliver det tydeligt, at 
arveafgiften ved generationsskifte vil 
have konsekvenser, ikke kun for den 
berørte ejendom, men også for lokal-
samfundene, som mister arbejdsplad-
ser. Og det vil især ramme landdistrik-
terne, hvor mange store ejendomme 
tilbyder arbejdspladser til lokalbefolk-

ningen. Afgiften vil ramme skævt, og 
den vil fjerne livet i landdistrikterne.

Sektionen for Større Jordbrug kæmper 
for yderområderne, og vi gør heldigvis 
dette i tæt samarbejde med Landbrug 
& Fødevarer, som har samme fokus 
som os. Og vi er ikke de eneste, den 
17. september 2019 kunne man læse 
i Børsen, at også Dansk Industri råber 
vagt i gevær om konsekvenserne for 
landområderne med en forhøjelse af 
arveafgiften.

Dansk Industri:  
Højere generationsskifteskat kan berøre 
op til ¾ af private arbejdspladser uden for 
de store byer, september 2019 på 
www.danskindustri.dk.
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Nye perspektiver på generationsskifte

Generationsskifte i landbruget er traditionelt 
foregået inden for familien. Mere lempelige 
erhvervelsesregler og stadig større bedrifter med 
professionel ledelse giver nye perspektiver på den 
traditionelle familieoverdragelse. Tendensen er stadig 
generationsskifte i familien, men der er også en 
interesse fra udlandet og det øvrige erhvervsliv, der ser 
dansk landbrug som en interessant investering. 

Hos DLA Piper er vi et team af erfarne advokater, som er 
klar til at hjælpe dig med planlægning og effektuering 
af et generationsskifte. Vi hjælper med fastlæggelse af 
ejerstruktur, overdragelsesmodel og værdiansættelse, 
rådgivning om arvemæssige forhold, udarbejdelse af 
relevante dokumenter og meget mere. 

Skal vi også hjælpe dig? Så kontakt leder af vores 
brancheteam, Trine Hasselbalch, på tlf. 20 16 58 02.

The only global law firm in Denmark
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Ung i SSJ? 
Kom til netværksmøde 
28. november kl. 16.30
Efter generationsskiftet – hvad nu?
Mød andre unge medlemmer af Sektionen for 
Større Jordbrug, kom med dine input til til fremti-
dens SSJ og bliv klogere på de muligheder og udfor-
dringer, du møder efter generationsskiftet.
Reserver datoen allerede nu. Vi sender en e-mail  
med sted, indhold og tilmelding, så snart program-
met er klart.

Sektionen for Større Jordbrug inviterer i samarbej-
de med Bech-Bruun sektionens medlemmer til gå 
hjem-møder om generationsskifte.
Reserver allerede nu datoerne 
Aarhus 30. oktober 2019 kl. 15-18
København 14. november kl. 15-18
Vi melder sted, indhold og tilmelding ud på e-mail 
til alle medlemmer, så snart programmet er klart.

Gå hjem-møder om 
generationsskifte
i Aarhus og København


