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Lige så omskifteligt det danske forårsvejr kan være, lige så
uforudsigeligt ser det politiske landskab ud i disse tider.
Den kommende tid kan meget vel vende helt op og ned
på rammerne for det at være jordbruger i Danmark. Vores
produktion er i stigende grad under pres fra omverdenens
krav til klima, miljø og biodiversitet. Vi vil rigtig gerne bidrage
konstruktivt til disse dagsordener, og et varemærke for
Større Jordbrugs medlemmer er vores udviklingsparathed.
Regeringens landbrugsudspil udfordrer dog helt afgørende
vores produktionsgrundlag og udviklingsmuligheder. Hvis vi
ikke har den tilstrækkelige frihed og den tilstrækkelige kapital til rådighed, stækkes vores mulighed for fortsat udvikling
i urimelig grad.
I den kommende tid skal rammerne for den kommende
fordeling af EU’s landbrugsstøtte også fastlægges. Et af de
vigtige emner bliver de såkaldte eco schemes, som skal tage
en del af den direkte støtte og bruges til at finansiere klimaog miljøordninger. Helt op til en fjerdedel af den direkte
støtte kan blive udmøntet via eco schemes. Vi frygter, at
dette vil betyde mindre vækst og dårligere konkurrenceevne i vores erhverv og ser helst, at vi frit kan disponere over
så stor en del af EU-midlerne som muligt. Vi mener desuden,
at de penge, der tages fra os som følge af støttereduktioner,
bør gives igen via lempelser af jordskatten.
Eco schemes spiller samtidig en stor rolle i de nationale
landbrugsforhandlinger. Forhandlinger er måske i virkeligheden så meget sagt, for i skrivende stund er der stadig ikke
forhandlet noget som helst. Vi holdes som gidsler, mens

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SEKTIONEN FOR
STØRRE JORDBRUG

SIDE 2

politikerne stadig forbereder sig på en aftale, der ser ud til
at medføre en større økonomisk lussing til de fleste og i værste fald kan give kniven til store dele af vores erhverv. Vi skal
sikre os, at vi har tilstrækkeligt attraktive eco schemes, der
passer til netop vores type af produktion, at det forspring,
som vi på mange måder har ift. bæredygtig produktion ikke
bliver en ulempe for os, og at de gode intentioner ikke druknes i bunker af bureaukrati. Netop her har Større Jordbrug
tidligere kunnet bidrage konstruktivt til den førte politik i
L&F, og det vil vi i allerhøjeste grad tilstræbe os at gøre igen
denne gang.

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

Der er mange, der har store ambitioner på landbrugserhvervets vegne. Regeringen lægger op til at braklægge store arealer, og hos deres venner i SF går man nærmest all-in
med en plan om omlægning af 400.000 ha. landbrugsjord.
Kompensation, frivillighed og økonomisk realisme fylder
ikke meget i deres udspil. Vi har en række internationale forpligtelser ift. klima og miljø, som vi selvfølgelige skal leve op
til, men der må også være grænser. Vi står for nuværende
med en oplevelse af, at den dyrkbare jord er under enormt
pres, samtidig med at det er netop denne, der udgør grundlaget for vores fælles værdier og ikke mindst for regeringens

og samfundets ambitioner om en grønnere produktion. Det
vil stække vores grundlæggende konkurrenceevne, hvis
denne pointe tabes for øje.
I omskiftelige tider er det vigtigt at stå på et solidt grundlag
og holde fast i de væsentlige værdier. Det er sammenholdet, der skal bære os igennem, men Større Jordbrug vil ikke
lade nogen være i tvivl om, hvor vi står.
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Vigtige
dagsordener
på skovområdet
Miljøminister Lea Wermelin har
udpeget Udvalget for Større Jordbrugs Christian Holck som Landbrug
& Fødevarers repræsentant i Skovrådet. Det første møde er nu afholdt,
og Christian fortæller her om sine
forventninger til arbejdet.
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Regeringen lægger i sit seneste landbrugsudspil op til, at flere arealer skal omlægges til
skov og natur. Regeringen har desuden fokus
på etablering af endnu større arealer med
urørt skov. Som landbrugets repræsentant
i Skovrådet er det vigtigt at sikre, at denne
udvikling sker under hensyntagen til vores
erhvervs fortsatte udviklingsmuligheder.

rammevilkår udvikler sig fornuftigt og med
hensyntagen til, at de også repræsenterer et
privat erhverv”, fortæller Christian Holck.

”I Skovrådet samles en lang række skovinteressenter, og der er et bredt spektrum af
holdninger til skovens funktion. Det er derfor
meget vigtigt, at vi bidrager konstruktivt til
dialogen i rådet og sørger for, at skovenes

På denne baggrund har Skovrådet blandt
andet udarbejdet et sæt anbefalinger om
fremme af skovrejsning som klimavirkemiddel. I forbindelse med det arbejde spillede
Større Jordbrugs daværende repræsen-

Flere vigtige dagsordener
Skovrejsning spiller en stor rolle i regeringens
politik og spiller samtidig en central rolle på
både klima- og kvælstofområdet.

Om skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der
er nedsat af miljøministeren.

Skovrådet har til opgave

1

at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende
skove,

2

at afgive udtalelser til ministeren på
eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og

3

at følge udviklingen i skovene og
lovens administration.

Formanden udnævnes af
miljøministeren.
Rådet skal i øvrigt bestå af
medlemmer, der udnævnes af
miljøministeren efter indstilling
fra myndigheder, foreninger
og organisationer med interesse
inden for lovens område.
Skovrådet har aktuelt 16 medlemmer.
Kilde: Skovrådets hjemmeside

tant i Skovrådet en helt central rolle i at få
afbalanceret de forskellige interesser til gavn
for både land- og skovbrugserhvervet og
lodsejernes interesser.
Skovrådet har også udarbejdet en række
anbefalinger til, hvordan man bedst kan
fremme af biodiversitet i produktionsskoven
og arbejder desuden løbende med aktuelle
dagsordener på skovområdet.
Ændringer på vej?
Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blev i december 2020

enige om finansiering af en natur- og biodiversitetspakke. En del af denne aftale er nedsættelse af et biodiversitetsråd, hvis opgaver
endnu ikke er nærmere specificeret. Det
vides derfor på nuværende tidspunkt ikke,
om nedsættelsen af dette vil få betydning
for arbejdet i Skovrådet, men Større Jordbrug
vil selvfølgelige forsøge at gøre vores indflydelse gældende her også.
Christian Holck afløser Johan Tesdorpf i
Skovrådet. Fra Større Jordbrug skal der lyde
en stor tak for indsatsen til Johan.

Christian Holck har
som skovejer
skovdriften helt
inde på livet.
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Undgå dårlige situationer i forbindelse
med besøgende i din natur

I takt med at samfundet lukkede
ned, fik flere danskere øjne op for
den smukke danske natur. Med
forårets komme udfordres mange
lodsejere nu igen af forårskåde besøgende, og det kan give anledning til
konflikter og slid på naturen.
På verdensplan er Danmark det land, hvor
befolkningen har bevæget sig mest ud i
naturen under corona-krisen. Den tendens
ser ud til at fortsætte, men det kan give anledning til dårlige oplevelser. Både for ejere
og besøgende. En ny undersøgelse foretaget
af YouGov for GF Fonden viser, at næsten
hver anden dansker har oplevet enten
forvirrende eller potentielt farlige situationer
på skovstierne. Flere medlemmer af Større
Jordbrug har desuden løbende rapporteret
om et pres fra de besøgende, der mange
steder gav udfordringer.
En af dem er Johan Tesdorpf fra Rathlousdal
Gods ved Odder, der i løbet af det seneste
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”Det er jordejerne, der har
den største interesse i, at
reglerne ikke skrider. Der
er ikke andre, som gør det
for dem. Så hvis jordejerne
ikke engagerer sig, må det
forventes, at udfordringerne ikke forsvinder”, konstaterer Johan Tesdorpf.
Foto: Christian Lange

års tid har haft mere end 100.000 besøgende i sine skove. Han har til Århus Stiftstidende fortalt om, hvordan de mange besøg
tærer på naturen. Generelt er skovgæster
opmærksomme og hensynsfulde, men
mange har alligevel svært ved at holde
sig til lovlige stier og veje. Han oplyser, at
godset i den kommende tid vil gennemføre
en kampagne, hvor godsets medarbejdere
og jægere vil gøre en indsats for at oplyse
skovgæster grundigere om naturbeskyttelseslovens regler. Det sker ganske enkelt ved,
at vi henvender os til folk, som ser ud til at
være på afveje.
Johan Tesdorpf medgiver desuden, at det
kan være svært for skovgæster at definere,
hvor man må færdes i skoven.
Hos SPOR, der hjælper med netop dette,
kan projektleder Rasmus Stampe Emborg
genkende problemstillingen. SPOR har
oplevet en tredobling i antallet af brugere
på deres hjemmeside, deres trykte materi-

Af Mikael Strandbygaard,
chefkonsulent, Miljø &
Bæredygtighed,
Landbrug & Fødevarer

Ved at søge på ”Vandreområde” kan man
se hvor de enkelte ruter ligger. Med denne
mulighed får danskerne endnu nemmere
ved at opdage alle de stier, der ligger på
privat jord og som bidrager til forståelsen
mellem land og by. For lodsejerne er det
omvendt en mulighed for at tilbyde en mere
organiseret færdsel på deres arealer. SPOR
tilbyder at hjælpe lodsejere, der vil være en
del af projektet.
Sektionen for Større Jordbrug har et godt
samarbejde med Dansk Skovforening om
adgangen til vores arealer. I Skovforeningen
er man netop nu særligt opmærksomme på
problemstillingen, da der er mange dyr der
yngler. Det gør, at man som ejer bør have
ekstra fokus på gæsternes ageren, herunder
fx at sikre, at hunde er i snor.

ale efterspørges i langt højere grad, og fra
projektets frivillige rapporteres der fortsat
om stor aktivitet. Den gradvise genåbning af
samfundets øvrige kulturtilbud kan betyde,
at vi vil se en normalisering af trafikken i det
åbne land, men de mange helligdage og
stigende temperaturer betyder, at vi netop
nu er i højsæsonen for besøgene på de
private arealer.
Det er hans erfaring, at man ved at lave
et afmærket spor kan styre den offentlige
færdsel relativt meget og få trafikken hen,
hvor man ønsker det. Hos SPOR anbefaler
man desuden, at man som lodsejere giver
alternativer til de besøgende, hvis der er
visse sektioner, hvor man i en periode ikke
ønsker færdsel.
SPOR har sammen med Friluftsrådet og
Dansk Vandrelaug tidligere på foråret lavet
et samarbejde med Google. Det giver danskerne adgang til 288 geografiske markeringer med godt 2000 km afmærkede stier.

Tanja Blindbæk Olsen, der er afdelingsleder i
Dansk Skovforening, opfordrer til, at du som
lodsejer fortæller om de særlige muligheder
i din skov.
Dansk Skovforening har som opfølgning på
det fælles medlemsmøde, de holdt sammen
med Større Jordbrug, samlet en række gode
råd til, hvordan man som skovejer kan hjælpe skovgæsterne med at forstå reglerne.
Hvis kendskabet til adgangsreglerne ikke er
til stede hos skovgæsterne, eller gæsterne
ikke får læst det grønne skovskilt, kan det
således være en mulighed at tage andre
redskaber i brug. Det kan være opslag på
lokale grupper på sociale medier, kontakt
til lokale medier eller at skabe kontakt til
kommunen for at få deres hjælp til at nå
ud med budskaber om god adfærd. Tanja
Blindbæk Olsen understreger, at der ikke
findes en facitliste til kommunikation om
god adfærd, men det kan være værd at
prøve sig frem, hvis du som skovejer oplever
lokale udfordringer.

Hvad er SPOR?
SPOR er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den
danske natur, som ellers ikke er tilgængelig
for offentligheden.
Projektet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at
opleve den danske natur på egen hånd.
Sporene bliver lavet på baggrund af en
frivillig aftale med lodsejerne, som etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan
gå igennem marker, skove, enge og mange
andre naturtyper.
SPOR skal være med til at fremme dialogen
mellem brugerne af sporet og jordejerne.
De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge
kendskabet til denne samt skabe interesse
og forståelse for de mange anvendelsesmuligheder landskabet rummer.
SPOR er støttet af Nordea-fonden og
Miljøministeriet, og Landbrug & Fødevarer.
SPOR i Landskabet har eksisteret siden
1997 og er et samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd og
Danmarks Jægerforbund.
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Højesteret holder liv i 15 pct.-reglen
ved familiehandler
En ny vigtig Højesteretskendelse fra den 26. april 2021 kan
få afgørende betydning for
fremtidens familiehandler, herunder skattemyndighedernes
udkast til styresignal, der har
til formål at præcisere, hvornår
15 pct.-reglen kan finde anvendelse.

Højesteret tilsidesætter Skattestyrelsens
anmodning om en sagkyndig vurdering i forbindelse med værdiansættelse i et dødsbo.
Højesteret fremhævede, at der ikke var tale
om såkaldt ”særlige omstændigheder” i den
konkrete sag. Parterne kunne derfor anvende en værdiansættelse 15 pct. under den
offentlige vurdering i henhold til det gamle
1982-værdiansættelsescirkulære.
Sagen drejede sig om et bo, der have udlagt
en erhvervsejendom (blandet beboelse
og erhverv) 15 pct. under den offentlige
vurdering til afdødes søster. Søsteren var
enearving og ejede ejendommen i sameje
med afdøde. Skifteretten fandt, at der forelå
særlige omstændigheder med henvisning
til statistik fra salg af fire andre ejendomme
i området og at afkastprocent havde betydning for ejendommens værdiansættelse,
hvorfor Skifteretten mente, at 15 pct.-reglen ikke kunne anvendes. Skifterettens
afgørelse blev stadfæstet af Østre Landsret.
Østre Landsrets afgørelse blev indbragt for
Højesteret.
I kendelsen præciserer Højesteret, at særlige
omstændigheder skal være særlige forhold
vedrørende den konkrete ejendom, og dermed ikke generelle markedsforhold. Højesteret fastslår, at salgsstatistik og afkastprocent
ikke udgør særlige omstændigheder. Der er
dog fortsat usikkerhed om afgørelsens ræk-
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kevidde, herunder om der gælder et retskrav
på gaveområdet.
Hvordan opstod mistilliden
til 15 pct.-reglen?
I en Højesteretskendelse fra marts 2016
tilkendegav retten, at skattemyndighederne
skal acceptere en værdiansættelse efter
1982-cirkulæret (15 pct.-reglen), medmindre
der foreligger særlige omstændigheder.
Siden dengang har det været usikkert, hvad
der udgør en ”særlig omstændighed”.
Skattestyrelsen har et i et udkast til styresignal fra maj 2020 forsøgt at definere, hvad
der udgør særlige omstændigheder. Udkastet til styresignalet overfortolkede
imidlertid praksis ved at konkretisere en lang
række af ikke-udtømmende ”særlige

omstændigheder”, som medfører, at 15
pct.-reglen ikke kan finde anvendelse. Det
er f.eks. belåning af ejendommen, den
generelle prisudvikling og ejendomsmæglervurderingerne.
Udkastet til styresignalet fik massiv negativ
kritik fra en lang række interessenter, herunder fra Landbrug & Fødevarer. Skattestyrelsen har til dette svaret, at det endelige
styresignal ville afvente resultatet af en
række verserende sager for Højesteret, som
forventeligt blev afklaret i 2021.
Den første af disse vigtige kendelser er netop den ovenfor omtalte kendelse, der blev
afsagt den 26. april 2021.

Af Maria Eun Elkjær,
chefkonsulent, Erhverv,
Landbrug & Fødevarer

Hvad sker der nu?
Det er Landbrug & Fødevarer og Sektionen
for Større Jordbrugs opfattelse, at Højesteret
har underkendt udkastet til styresignalet
med den seneste kendelse fra april 2021.
Højesteret har i sine præmisser ikke henvist
til styresignalet, hvilket også ville være overraskende, da det kun er et udkast. Højesteret
tager i stedet udgangspunkt i, at forudsætningen for 15 pct.-reglen er, at det offentlige
er nærmest til at bære risikoen for, at de offentlige vurderinger er for lave. Dette gælder
efter Højesterets opfattelse også, hvor de
offentlige ejendomsvurderinger gennem en
længere periode ikke er blevet ajourført.
Højesteret fastslår, at der skal være særlige,
konkrete forhold ved ejendommen, for at
dette kan begrunde udmeldelse af en sagkyndig skønsmand. Dermed bliver generelle

salgsstatistikker for området og afkastgrader
ikke særlige omstændigheder.
Det bør haves in mente, at vi fortsat
afventer endnu en sag ved domstolene
(SKM2018.551.LSR) vedrørende anvendelse
af 15 pct.-reglen ved gaveoverdragelser.
Sagen afklares forventeligt i løbet af 2022.
I sagen havde en udlejningsejendom været
handlet til væsentligt højere pris kort tid før
overdragelse til børn og børnebørn. Landsskatteretten mente ikke, at erhvervelsen til
en højere pris fra tredjemand isoleret var en
særlig omstændighed. Landsskatteretten
anerkendte derfor, at +/- 15 pct. reglen
kunne anvendes. Skattestyrelsen var uenig
i henhold til udkast til styresignal, og har
derfor indbragt sagen for domstolene.
Det omtalte styresignal er som nævnt fort

sat ikke offentliggjort. Landbrug & Fødevarer
forventer, at Skattestyrelsen i den kommende tid vurderer resultatet af den nye
Højesteretskendelse (om dødsboer) i lyset
af udkastet til styresignalet og praksis på
området i øvrigt. Det kan ikke udelukkes, at
Skattestyrelsen også vil afvente udfaldet af
SKM2018.551.LSR (om gaveoverdragelser).
Med de nye vurderinger fra 2024 – som alt
andet lige er højere – bliver 15-pct. reglen til
en 20-pct. regel. Fordi vurderingerne bliver
højere, og prisspændet mellem handelsværdien og den offentlige vurdering dermed
bliver mindre, forventes udfordringen på
området at blive tilsvarende mindre. Der er
dog fortsat ingen der ved, hvad fremtiden
bringer, herunder om familieoverdragelsesreglen overlever.

SIDE 9

Vil du vide mere?
Læs artiklen “Bliv klog på klimakreditter,
CO2-kvoter, bionaturgascertifikater og
klimaaftryk” på landbrugsinfo.dk
Se webinaret “Bliv klog på klimakreditter,
CO2-kvoter og bionaturgascertifikater”
på seges.tv
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SEGES:
Bliv klog på klimakreditter
og klimacertifikater

Af Lars Villadsgaard Toft,
bioøkonomichef, SEGES

Af Ivar Ravn,
direktør, SEGES

Der tales mange steder om klimakreditter og klimacertifikater. Men hvad dækker begreberne over, og hvad har det med
landbrug at gøre? Det fortæller
bioøkonomichef Lars Villadsgaard Toft og direktør Ivar Ravn
fra SEGES om her.  

Klimakreditter og klimacertifikater kan
være nogle af de værktøjer, man kan bruge
som landbrugsvirksomhed, hvis man vil kompensere for sine udledninger. Området er
dog komplekst og byder på flere faldgruber,
og i SEGES oplever vi, at en del er forvirrede og usikre over de forskellige begreber og
muligheder. Her er svar på de spørgsmål,
vi ofte møder:
Hvad er en klimakredit?
En klimakredit er et løfte om en reduktion af
udledning af drivhusgasser et sted i verden.
Hver kredit repræsenterer 1 CO2-ækvivalent, som svarer til 1 tons udledt CO2. En
CO2-ækvivalent er en fælles international måleenhed, der gør det muligt at sammenligne belastningen fra de tre primære
klimagasser CO2, metan og lattergas. Salg af
en klimakredit kræver et klimacertifikat.
Hvad er et klimacertifikat?
Et klimacertifikat er et stempel på et
bestemt produkt eller tiltag. Certifikaterne
bliver udstedt i henhold til en standard. Standarden skal skabe den nødvendige dokumentation, som gør, at klimakreditten er
attraktiv for en køber og dermed kan sælges.
Det er vigtigt, at dokumentationen er både
troværdig, grundig og har et højt fagligt

niveau , hvis den højst mulige værdi af kreditterne skal sikres.
Hvad kan klimakreditter
bruges til i landbruget?
En landbrugsbedrift kan oparbejde klimakreditter for fx kulstof lagret i jorden, udtagning
af lavbundsjorde eller skovrejsning. Der kan
være en flerårig kontraktlig forpligtelse på et
bestemt initiativ knyttet til salget af en klimakredit. I Danmark er der flere firmaer, som
laver projekter for lodsejere og landmænd,
så de kan sælge en del af kulstofoptaget på
deres bedrift.
Hvad indebærer det at sælge en
klimakredit?  
Hvis man sælger en klimakredit, skriver man
typisk under på en 10-15-årig kontrakt, hvor
man forpligter sig til at følge bestemte praksisser eller tiltag for at opnå klimaeffekten.
Det kan fx være, at jorden skal dyrkes på en
bestemt måde i en bestemt årrække. Rent
praktisk skal man altså lave et regnestykke
på, om det for gårdens samlede økonomi
og den fremtidige strategi kan betale sig at
sælge klimakreditten med de nye tiltag, man
samtidig forpligter sig til.
Hvad er prisen for en klimakredit?
Det er svært at sætte konkrete priser på,
hvad klimakreditter fra landbruget skal koste. Det er dog vigtigt at være opmærksom
på, at der er omkostninger ved at få dokumenteret og salgsgjort klimareduktioner. Prisen skal derfor op på et relativt højt niveau,
for at det vil give mening for en bedrift. De
prisintervaller, vi ser lige nu, ligger typisk på
50-300 kr. for en klimakredit, men priserne
varierer meget, og det er et uigennemsigtigt

marked. Samtidig er det uvist, hvilke fremtidige krav landbruget vil blive mødt med, og
hvordan et salg af klimakreditter kan påvirke
mulighederne for at imødekomme evt.
kommende krav.
Hvad sker der med bedriftens
klimaeffekt, når man sælger
en klimakredit?
Hvis en bedrift sælger klimakreditter, sælges
den opnåede klimaeffekt til en anden og
kan dermed ikke deklareres på bedriftens
produkter. Reduktionen tæller dog stadig
med i den nationale opgørelse og kan bruges til at nå det overordnede nationale mål
om 70% reduktion af drivhusudledninger i
2030.
Hvad skal man være opmærksom
på ved salg af klimakreditter?  
Der findes ikke love eller myndigheder, som
regulerer markedet for klimakreditter, og
der anvendes forskellige opgørelsesmetoder
og prisniveauer. Der er desuden mange
gråzoner i forhold til, hvad der accepteres
på markedet. Derfor er det vigtigt at tænke
sig om, før man indgår samarbejde med
nogen om salg af kreditter. Man skal også
tænke over, om salget af kreditter betyder,
at man går glip af fremadrettede muligheder for merindtægter på salg af fx afgrøder,
kød og mælk.. For nogle landmænd kan
det være attraktivt at sælge kreditterne.
Og for andre kan det være mere attraktivt
at fastholde dem på bedriften og reducere
klimaaftrykket på de produkter, der ender
hos forbrugerne, hvis disse er villige til at
betale en merpris for klimareducerede
produkter.
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Vores position i
landbrugsforhandlingerne
Regeringen præsenterede i april sine visioner for landbrugets grønne omstilling, og nu venter så de
afgørende forhandlinger. Vi kan følge visionerne, men vi er helt uenige i finansieringen og frygter store
negative konsekvenser for erhvervet.

Hovedelementerne i
Målrettet regulering øges fra
nuværende 3.500 tons med
yderligere 3.000 tons til 6.500
tons, indfaset fra 2026-2027.
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Yderligere 1500 tons N skal
realiseres med frivillige
kollektive virkemidler
(f.eks. vådområder).

Yderligere udtagning af
28.500 ha oveni de 22.000 ha,
der er afsat midler til på finansloven (de 2,7 mia.kr.), der skal
finansieres af 3,8 mia. kr. fra
EU’s fælles landbrugspolitik
(søjle 2 via fleks)

Braklægning / ekstensivering af
38.000 ha lavbundsarealer, der
skal finansieres via et årige
eco-schemes.

Regeringen har fremlagt et oplæg til
grøn omstilling af landbruget med en
målsætning om at nedbringe landbrugets udledning med, hvad der svarer til
7,1 mio. tons CO2. Oplægget indeholder
en række initiativer, primært inden for
klima- og kvælstofområdet samt forslag
til finansieringsordninger via den fælles
landbrugspolitik.
Vi frygter negative økonomiske
konsekvenser
Regeringens udspil er endnu ikke tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan beregne
samlede effekt for landbruget. Det kan
dog allerede nu slås fast, at oplægget
indeholder en række initiativer, som i
udpræget grad vil påvirke landbrugets
økonomi negativt. Særligt forslagene,
som skal give en reduktion i udledningen
af kvælstof, og de tiltag, som tænkes
finansieret gennem EU’s landbrugspolitik, forringer landbrugets økonomi.
Hertil kommer forslaget om udjævning
af støtten. SEGES har på det foreliggende
grundlag skønnet, at tabet for landbru-

get bliver 740 mio. kr. For den gennemsnitlige heltidsbedrift betyder det et
årligt indkomsttab på 80.000 kr. Tabet
på de større bedrifter vil alt andet lige
være større og de enkelte driftsgrene vil
blive påvirket forskelligt. Forringelser af
økonomien i landbruget vil også føre til
prisfald på jord.
Uacceptabel finansiering
For hovedparten af forslagenes vedkommende fremskaffes finansieringen til den
grønne omstilling via den fælles landbrugspolitik. Det gøres ved at afsætte
en del af den direkte støtte til såkaldte
eco schemes og ved at anvende EU’s
landdistriktsmidler til den grønne omstilling. Regeringen har i sit oplæg desuden
foreslået, at ”hektarstøtten” udjævnes,
så alle landbrugsarealer fremover vil
modtage den samme støtte pr. hektar,
samtidigt med at betalingsrettighederne
bliver afskaffet. Regeringen foreslår, at
udjævningen skal følges op med afbødende tiltag.

Større Jordbrug finder på linje med L&F,
at reduktionen i den direkte støtte skal
begrænses mest muligt og holde sig tæt
til kravene i den kommende EU-reguleringen, og at det under ingen omstændigheder er vejen frem at anvende pengene
i EU-støtten til jordudtagning. Landbruget har brug for, at så mange penge som
muligt står i vores bedrifter, så vi kan
bruge dem til den nødvendige udvikling
og selv finansiere den grønne udvikling.
Vi finder desuden, at regeringens forslag
til eco schemes ikke er acceptabelt, idet
en række landmænd ikke naturligt vil
kunne finde eco schemes, som passer på
deres bedrift. Særligt er vi bekymrede
for, om de store planteavlere kan blive
tilstrækkeligt kompenseret.
Regeringen har lagt op til, at man ønsker
bred politisk aftale, men det er i skrivende stund uvist, hvornår de konkrete
forhandlinger går i gang og dermed også,
hvornår en endelig aftale kan være på
plads.

regeringens udspil
Krav om øget fedt i foder
og hyppigere udslusning
af gylle.

Fordobling af det
økologiske areal.

Støtte til forskning og
dvikling. Regeringen afsætter
700 mio. kr. til grøn
forskning og udvikling på
landbrugsområdet.

En øget privat skovrejsning
med kvælstofeffekt på 50 tons
udover det planlagte.
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Vi støtter et lavere fo
Landbrug & Fødevarer har med
opbakning fra Større Jordbrug
vedtaget en handlingsplan,
der skal være med til at sænke
landbrugets forbrug af glyphosat. SEGES har identificeret en
række tiltag, der skal reducere
forbruget uden væsentlige meromkostninger for landbruget.
Glyphosat er Danmarks og verdens mest
anvendte plantebeskyttelsesmiddel. Med
god grund, for det er et effektivt og relativt
billigt middel. Det er samtidig et af de mest
velundersøgte kemikalier. Ved regelret
anvendelse er sundhedsrisikoen lav, ligesom

Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke udvasker
til grundvandet. Alligevel er der et stærkt
samfundsønske om at mindske brugen af
glyphosat. Et forbud mod anvendelse af
glyphosat på EU-plan er til afstemning i
Bruxelles i slutningen af 2022, og lykkes det
ikke erhvervet at overbevise politikere og
befolkning om vigtigheden af at beholde
glyphosat som et klimavenligt virkemiddel
inden da, kan midlet blive taget af markedet
fra 1. januar 2023.
Vi kan derfor ikke tage den fortsatte adgang
til glyphosat for givet. Med den nye handlingsplan kan vi vise, at vi lytter til samfundets krav og ønsker at bidrage konstruktivt.

Vi har været med til at formulere politikken i
Sektorbestyrelsen for Planter og bakker fuldt
ud op om den. Det håber vi, at I medlemmer
også vil gøre.
Reducér anvendelsen til høsthjælp
Handlingsplanen består af en række anbefalinger til anvendelsen af glyphosat fremover.
Bl.a. anbefales det at reducere anvendelsen
af glyphosat som høsthjælp kraftigt. Et andet
af de redskaber, der skal bringe os i mål, er
en øget brug af præcisionsdyrkning, som vi i
Større Jordbrug er store fortalere for.
SEGES vurderer, at man med de tiltag, der
er identificeret, alt andet lige vil kunne

Glyphosat-handlingsplanens elementer:
Initiativer på kort sigt:
• Glyphosat til nedvisning af foderafgrøder som høsthjælp skal reduceres til et minimum
• Målretning af glyphosat før høst mod rodukrudt på baggrund af bedre monitering.
• Minimering af glyphosat i stub uden rodukrudt
• Nedvisning af korsblomstrede efterafgrøder uden rodukrudt i pløjet system minimeres
• Glyphosat før fremspiring minimeres og målrettes
• Fokus på doseringer, optimal sprøjteteknik og additiver
Det vurderes, at det vil føre til en reduktion i forbruget på 10 % i forhold til gennemsnitsforbruget for
perioden 2007 – 2017, hvis disse tiltag implementeres.
Initiativer på længere sigt:
• Anvendelse som høsthjælp ophører
• Målrettet bekæmpelse af rodukrudt før høst og i stub ved hjælp af ny teknologi
• Minimering af nedvisning af frømarker inden etablering af efterfølgende afgrøde
Implementering af alle de nævnte tiltag vil på lang sigt føre til en reduktion på 20 – 25 % i forhold til
gennemsnit for perioden 2007 – 2017.
Der vil nu blive iværksat en informationskampagne og et fyrtårnsprojekt, hvor 6 lokale rådgivningscentre fordelt
i hele landet hver især deltager med en landmand, som udpeges som ”fyrtårn” i kampagnen.
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Af Mikael Strandbygaard,
chefkonsulent, Miljø &
Bæredygtighed,
Landbrug & Fødevarer

orbrug af glyphosat
reducere forbruget af glyphosat med 10 % i
forhold til gennemsnittet i perioden 2007 –
2017, mens der på længere sigt kan ske en
reduktion på 20 - 25 % i forhold til samme
periode. De samlede tiltag kan ifølge SEGES
gennemføres med omkostninger, der ligger
under 100 kr. pr. ha.
Pløjefri dyrkning/conservation agriculture er
i fremdrift og anvendes også af Større Jordbrugs medlemmer. Strategien tager således
højde for, at arealet, der dyrkes pløjefrit, vil
stige. På disse arealer lægges der op til, at
anvendelse af glyphosat før såning stadig
kan foretages – det gælder både i stub og
efterafgrøder.

Vi vurderer ligeledes, at strategien er forenelig med en fortsat stærk frøavl. Der sættes
et mål om at mindst halvdelen af frømarker
på længere sigt ikke nedvisnes efter afsluttet
frøhøst. Med en målrettet anvendelse og
anvendelse i særligt problematiske frøgræsarter, er dette mål muligt at nå.
Stigende forbrug
De foreslåede tiltag skal ses i lyset af, at forbruget af glyphosat har været stigende over
en årrække. De foreløbige tal for 2020 tyder
desuden på, at vi vil se en fortsat stigning i
forbruget. Pesticidafgiften er siden 80’erne
steget støt, men pga. bl.a. udløbne patenter

er forbrugerprisen på glyphosat alligevel i
dag markant lavere, end den var i 2008 og
2009, hvor prisen var højest. Der ses ikke en
nævneværdig sammenhæng mellem pris
på glyphosat og forbruget. Det understøtter
vores synspunkt om, at pesticidafgiften i
bund og grund er virkningsløs, og at der skal
andre tiltag til. I Større Jordbrug arbejder vi
på at ændre pesticidindsatsen i Danmark fra
en umoderne og dyr afgift, der har dokumenteret dårlig effekt, til teknikkrav, der har
dokumenteret positiv effekt. Det vil betyde
meget mere både miljø- og sundhedsmæssigt. Det vil samtidig – på sigt – betyde færre
omkostninger for landmanden.

Glyphosat: Perspektiver for EU-vurdering
•

Den nuværende godkendelse af glyphosat i EU udløber
i december 2022

•

European Food Safety Authority kommer med sin
anbefaling medio 2022.

•

EU-landene stemmer herefter om det i en nedsat komité,
hvor de har stemmer i forhold til indbyggertal.

•

Tyskland og Frankrig har begge tidligere varslet, at de
stemmer mod en ny godkendelse. Med UK ude af EU
kan et forbud derfor ikke udelukkes.

•

Afstemning i 2017: Grønne lande stemte for en godkendelse. Gule stemte imod.
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Medlemsarrangementer
Medlemsmøde
Fredag 17. september
Herregårdsudvalget planlægger medlemsmøde for
medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug.
Invitation og information om sted og program for dagen
bliver sendt til medlemmerne i nyhedsmail og annonceret
på stoerrejordbrug.dk

Ungdomsseminar
Torsdag 14. oktober kl. 17-20 i København.
Udvalget for Større Jordbrug holder ungdomsseminar
for sektionens yngre medlemmer.
Invitation og information om program for dagen bliver
sendt til medlemmerne i nyhedsmail og annonceret på
stoerrejordbrug.dk

Årsmøde og vinterseminar
Mandag 31. januar og tirsdag 1. februar 2022 på
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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