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TRANSPORTPOLITISK OPLÆG

eFFeKTiV 
iNFrAsTruKTur 
effektiv transport og velfungerende infrastruktur er centralt for vores nationale og 
internationale samfærdsel, handel og eksport. Høj mobilitet for den enkelte med-
arbejder og erhvervslivet er en afgørende forudsætning for det danske samfunds 
fremtidige vækst og velfærd.  

denne mobilitet og velstand kan kun skabes, når der er fri og fleksibel bevæge-
lighed for arbejdstagerne - og når virksomhederne kan modtage råvarerne og 
afsætte produkterne på det danske og udenlandske marked på en smidig og om-
kostningseffektiv måde. 
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landbrug & Fødevarer anbefaler derfor en satsning på effektiv infrastruktur, der 
bygger på følgende 3 transportpolitiske fundamenter, jf. illustrationen nedenfor:

•	 En	effektiv	og	konkurrencedygtig	transport	-	uden	forvridende	og	bela-
stende kørselsafgifter.

•	 En	forsyningssikker	og	grøn	transport	-	med	energirigtige	og	biobaserede	
drivmidler. 

•	 En	stærkere	og	sammenhængende	dansk	infrastruktur	-	både	for	by	og	
land. 

regeringen har i regeringsgrundlaget varslet en opprioritering af den kollektive 
trafik. der skal være bedre forhold for cyklisterne, og det skal være billigere for 
de borgere, der kører med bus og jernbane. i sig selv kan dette være fornuftigt, 
men blot ikke, hvis det er erhvervslivet, der alene skal holde for og betale. det er 
erhvervslivet, der skaber arbejdspladser og indtægter til danmark. derfor bør 
den nationale trafik-investering være en samfundsopgave - og finansieres af den 
fælles kasse.

Nationale erhvervsafgifter forringer danske virksomheders konkurrence overfor 
udlandet – med negativ effekt på beskæftigelse og vækst. Nye erhvervsafgifter 
bør ikke indføres i en tid, hvor det danske samfund har brug for ekspansion i 
produktion, beskæftigelse og eksport. Kørselsafgifter skal, hvis de overhovedet 
skal være der, tidligst komme, når økonomien tillader det, og der foreligger sikker 
teknologi, der tjener formålet om mindre trængsel og mindre miljøbelastning. 

EFFEKTIV INFRASTRUKTUR
der uNdersTØTTer moBiliTeT oG VÆKsT

FRIT 
VEJNET

GRØNT 
BRÆNDSTOF

OFFENTLIG  
INFRASTRUKTUR
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FØDEVAREERHVERVETS  
TRANSPORTMÆSSIGE BETYDNING
de danske landbrugs- og fødevarevirksomheder er afhængige af, at landbrugs-
bedrifterne, forsynings-, forarbejdnings- og aftagervirksomhederne kan trans-
portere de store produktmængder hurtigt og effektivt. landbrug & Fødevarers 
medlemsvirksomheder er både store transportører og købere af betydelige trans-
portydelser. 

Hver femte lastbil på de danske veje kører med landbrugs- og fødevarerelaterede 
produkter. sektorens betydning illustreres i øvrigt ved, at lastbiler står for omkring 
80 pct. af den samlede indenlandske godstransport i danmark. Fødevareerhvervet 
bidrager samtidig med 15-20 pct. af de danske eksportindtægter – dvs. ca. 120 mia. 
kr. årligt - hvor omkring 30 pct. af den internationale transport til og fra danmark 
foregår på lastbil.
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den gældende trafikpolitiske aftale om en bæredygtig grøn transportpolitik 
indeholder en såkaldt klog kørselsafgift, der skal tage højde for trængsel, miljø 
og andre transportmuligheder. det vil sige en afgift, der varierer efter tid/sted, 
udledning/forurening og tæt/tynd trafik. en sådan intelligent afgift bygger på 
et satellitbaseret system med en Gps-enhed i den enkelte bil, der måler præ-
cist, hvor, hvornår og hvor langt der køres. 

regeringen har varslet en kommende kørselsafgift for lastbiler, der forventes 
driftsklar i starten af 2015. Afgiftsprovenuet skal i alt være på 2,7-2,9 mia. kr. 
om året. det vil sige en ekstra belastning, der ligger ud over de ca. 400 mio. kr., 
som lastbilerne allerede i dag betaler i den såkaldte vejbenyttelsesafgift. det 
ekstra provenu skal ifølge regeringen anvendes til at gøre den kollektive trafik 
billig. Afgiftsordningen skal baseres på Gps-teknologi og dække visse dele af 
vejnettet. 

ØKoNomisKe KoNseKVeNser For FØdeVAreerHVerVeT
danske lastbiler kører årligt ca. 2,1 mia. km på det danske vejnet. Fødevareerhvervet 
står med de kørte 400 mio. km for næsten 20 pct. af den samlede lastbiltransport. 
Fødevarevirksomhederne kan med regeringens forslag til kørselsafgift for lastbiler blive 
pålagt en ekstra transportudgift på 345 mio. kr. - jf. nedenstående:

KØrselsAFGiFT
- provenu på 2,7 mia. kr. fordelt på de kørte 1,8 mia. 
  afgiftsbelagte kilometer       1,50 kr. pr. km

- Fødevareerhvervets nuværende vejbenyttelsesafgift    75 mio. kr.

- Fødevareerhvervets nye kørselsafgift på 1,50 kr. pr. km
  på 280 mio. kørte afgiftsbelagte kilometer     420 mio. kr.

samlet merudgift for landbrugs- og fødevareerhvervet  345 mio. kr.

FriT VeJNeT01
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FØDEVAREERHVERVETS ANBEFALINGER
landbrug & Fødevarer går ind for at skabe en moderne grøn transportpo-
litik, der gavner klima, miljø, energi og trafikmobilitet. landbruget er parat 
til at levere biobrændstof, og virksomhederne arbejder med nye transport-
teknologier som mobil transportinformation, modulvogntog mv. 

landbrug & Fødevarer advarer imod en ensidig og voldsom kørselsafgift 
på lastbiltransport, hvor merudgiften kommer til at ligge ud over virksom-
hedernes betaling via den nuværende vejbenyttelsesafgift. en sådan afgift vil 
svække den danske konkurrenceevne og beskæftigelse. danmark har brug 
for det stik modsatte. 

Hvis regeringen trods indsigelserne fastholder kørselsafgiftens etablering og 
beløbsstørrelse – skal landbrug & Fødevarer pege på følgende: 

•	 Kørselsafgiften	bør	afvente	en	udviklet	og	driftsikker	satellitbaseret	
løsning for alle biler

 en intelligent kørselsafgift med en satellitbaseret teknologi (Gps) vil 
- når den er udviklet - give en løsning, som sikrest kan håndtere træng-
sel, miljøhensyn, udvalgte veje og såvel last- som vare- og personbiler. 
Transporteksperter har udtalt, at teknikken findes, men en række ud-
fordringer skal først løses. 

 en kørselsafgift med stort set fast km-sats og betalingsporte vil kun 
være en midlertidig løsning, som vil være dyr at etablere, og som ikke 
vil have det rette miljø- og transportsigte. der skal undgås dobbeltud-
gifter og spildte investeringer i en unødvendig to trins løsningsmodel, 
som bør afvente, at den komplette satellitbaserede løsning for alle 
biler er driftsklar.

•	 Afgiftsbetalingen	begrænset	til	motorvejsnettet	
 den kloge kørselsafgift bør - for at holde etablerings- og driftsudgifter 

på et overkommeligt niveau - bygge på kendt teknologi og fokuseres 
til motorvejene. selv med en sådan fokusering på en allerede anvendt 
og driftsikker løsning bliver omkostningerne til afgiftsbokse i bilerne, 
drift og kontrol meget store – formentligt mindst 20 pct. oven i kør-
selsafgiften. derfor er det vigtigt at undgå en overambitiøs satsning 
på hele eller store dele af vejnettet, som vil hæmme mobiliteten i hele 
landet.
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•	 Kørselsafgift	bør	omfatte	alle	biler	på	motorvejene
 person- og varebiler, der kører omkring 12 mia. km på motorvejsnettet, 

bør - for at undgå den stigende trængsel, forbedre miljøet og reducere 
enhedsomkostningerne - også medtages i en kørselsafgift. disse biler kører 
langt mere end lastbilerne og har bedre mulighed for at skifte til offentlig 
transport. det vil blive uforholdsmæssigt dyrt og ineffektivt, hvis lastbil-
erne, der årligt kører knap 1 mia. km på motorvejsnettet, alene skal dække 
drifts- og kontrolomkostningerne på mindst 400 mio. kr. om året.

•	 Friholde	eksportvirksomhederne	og	indtransporten	til	forarbejdnings-
virksomhederne

 danmarks indtjening og vækst afhænger af, at vi bevarer erhvervslivets 
konkurrenceevne på eksportmarkederne. en kørselsafgift vil fordyre 
eksportprodukterne og forringe de danske virksomheders konkurrence-
dygtighed og position på verdensmarkedet, hvor konkurrenterne fra de 
andre landes ikke er pålagt en sådan ekstra omkostning.

 derfor bør de eksporterende virksomheders kørsel - og indtransporten 
af mælk, dyr mv. fra bedrifterne til virksomhederne - friholdes fra en evt. 
kørselsafgift. som et minimum bør ekstraudgifter tilbageføres til disse virk-
somheder eller tilbageføres til erhvervet via investeringer i ny transport-
teknologi, så de økonomiske konsekvenser begrænses. 
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udfordringerne i forhold til klimaforandringer og knappe fossile ressourcer stiller nye 
krav til transporten. Når mobiliteten skal opretholdes og forbedres, kræver det nye 
energikilder og grønne transportløsninger. landbrugs- og fødevareerhvervet spiller 
her en central rolle som leverandør af biomasse, der som den eneste fornybare ener-
gikilde her og nu kan levere samme egenskaber som olie og naturgas. 

Vi vil formentlig på den lange bane se et samfund med elektrificering af jernbane og 
personbiler. det er dog vigtigt at vurdere på den totale miljøpåvirkning ved el-biler 
mv. , idet elproduktionen bør være miljømæssig forsvarlig, ligesom batterierne skal 
håndteres i tråd med miljøhensyn. Fly-, skibs- og tung vejtransport kan ikke elektrifi-
ceres i samme grad. derfor kan biobrændstoffer og biogas hurtigt komme til at spille 
helt centrale roller i den voksende grønne transport. 

eu’s medlemsstater har forpligtet hinanden til i 2020 at have en andel af vedvarende 
energi (Ve) i transporten på 10 procent. ifølge de nationale Ve-handlingsplaner vil 
alle medlemsstater primært gennemføre dette ved hjælp af biobrændstoffer.

landbrug & Fødevarer anbefaler derfor følgende tiltag:

•	 Anden	generations	biobrændstoffer	skal	produceres	i	fuld	skala	for	at	sikre	
reelle reduktioner i transportens udledning af drivhusgasser 

 Biobrændstoffer er en væsentlig del af løsningen for fremtidens transport. 
på kort sigt vil biobrændstoffer kunne fortrænge fossile brændstoffer i 
landtransporten, og på langt sigt er det svaret på udfordringerne i fly- og 
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skibstrafikken. elbiler hører også med til løsningen på det lange sigt, men 
teknologien er endnu ikke er udviklet til, at Co2-reduktionen står mål med 
omkostningerne. 

 ifølge energistyrelsen er biobrændstoffer som drivmiddel både billigere og 
mere Co2-besparende end elbiler - både i dag og i 2025. dette ses også i 
de øvrige eu-lande, der alle vil opfylde deres målsætninger på transport-
området vha. biobrændstoffer.

 en central udfordring i forhold til biobrændstoffer her og nu er imidler-
tid bæredygtighed. Biobrændstoffer skal være miljø- og klimamæssigt 
bæredygtige og skal ikke udkonkurrere fødevareproduktionen - hverken 
i europa eller andre steder i verden. derfor bør den produktionsstigning, 
der skal ske i de kommende år, gennemføres ved brug af 2. generations 
biobrændstoffer, produceret på fx halm eller restprodukter.

•	 Fremme	af	2.	generations	bioethanol	gennem	iblandingskrav	og	efter-
spørgselsstøtte efter samme model som på vindmølleområdet

 der bør fastsættes et krav om, at benzin skal være tilsat mindst 10 pct. 
bioethanol. et specifikt iblandingskrav vil sikre dansk anvendelse af 2G 
bioethanol og være forbundet med minimale prisstigninger. dette bør 
kombineres med, at staten giver produktionsstøtte til den første milliard 
liter, der svarer til differencen mellem produktionspris og markedsprisen 
på 1G bioethanol. 

•	 Busser	og	anden	tung	transport	skal	omlægges	til	naturgas,	der	i	takt	med	
biogasudbygningen kan erstattes med biogas 

 Biogas er det billigste alternativ til fossile brændstoffer. samtidig øger bio-
gas til transport forsyningssikkerheden. derfor bør der allerede nu tages 
skridt mod en omlægning af den tunge transport til gas ved at satse på 
naturgas i stedet for olie. ifølge energistyrelsen har naturgas til gengæld 
bedre forsyningssikkerhed end olie, ligesom fremskrivninger viser, at prisen 
på naturgas i fremtiden vil stige mindre end prisen på fx olie.

•	 Det	offentlige	skal	gå	foran	og	stille	krav	om	anvendelse	af	gas	i	fremtidige	
udbud på transportområdet

 storskalaanvendelse af naturgas og biogas til transport kræver opbyg-
ning af ny infrastruktur. ”Transportflåder” med et stort kørselsomfang, høj 
benyttelsesgrad og mulighed for at udnytte fælles optankningsanlæg har 
de bedste forudsætninger for en hurtig omstilling til gas. det offentlige 
bør derfor gå foran i denne markedsdannelse, ligesom fx region skåne har 
gjort det. Anvendelse af gas bør derfor stilles som krav i fremtidige udbud i 
den kollektive trafik, på renovationsområdet mv.
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landbrug & Fødevarer har den overordnede holdning, at der også fremover bør 
være fri og lige adgang til det danske vejnet over hele landet og i alle byer. stærk 
offentlig infrastruktur er et væsentligt rammevilkår for erhvervslivet og derfor en 
fælles samfundsopgave og -investering. derfor bør direkte brugerbetalingsafgifter 
forbeholdes store og vidtrækkende broprojekter, som storebælts-, Øresunds-, Fe-
mern Bælt- og potentielt Kattegatforbindelsen.

den voksende transport af varer til hele verden øger samtidig vigtigheden af infra-
strukturens udvikling. derfor skal der foretages de rigtige investeringer og vælges 
de rette fremadrettede løsninger, hvor mulighederne i miljørigtige modulvogntog, 
natdistribution, intelligente transportsystemer (iTs) og offentligt-privat samarbejde 
(ops) skal udnyttes aktivt. 

landbrug & Fødevarer støtter øget brug af offentligt-privat samarbejde, da det vil 
åbne for flere finansieringsmuligheder og -løsninger. Både nationalt og internatio-
nalt kan der blive gennemført infrastrukturprojekter, hvor det offentlige fastlægger 
og over en årrække tilbagebetaler for projektet, hvor det private står for projekte-
ring, anlæg, drift og finansiering. det gælder både private virksomheder med faglig 
ekspertise på vej-, logistik-, bygge- og anlægssiden, som virksomheder med økono-
miske ressourcer på investerings- og finansieringssiden - herunder også pensions-
selskaber mv. 

oFFeNTliG  
iNFrAsTruKTur

03
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landbrug & Fødevarer foreslår i øvrigt følgende konkrete forbedringer af den 
danske infrastruktur:

•	 Bedre	vejnet	–	også	i	udkantsdanmark
 der skal sikres effektiv transport på vejnettet, så der er gode rammer for 

hurtig og omkostningseffektiv produktion, handel og eksport. For at un-
derstøtte den eksportrettede produktion er det vigtigt, at investeringerne 
i infrastrukturen fordeles mellem landsdelene og dermed også placeres i 
udkantsdanmark, hvor der skal sættes ind med vejhængsler, to-plus-en veje 
mv. på lidt længere sigt bør der investeres i det såkaldte dobbelte H med 
Hærvejsmotorvej, brugerfinansieret Kattegatforbindelse og forbedret sam-
menhæng mellem vejnet, jernbane og havne. 

•	 Gode	søveje
 Havnenes dynamik og effektivitet bør styrkes, efter havneloven på bag- 

grund af Havneudvalgets betænkning er revideret. i den forbindelse er 
det vigtigt at fokusere på havnenes betydning som del af erhvervslivets 
samlede rammevilkår. det skal bemærkes, at mindst 60 pct. af godstrans-
port til og fra danmark fragtes på skib via de danske havne, hvor land-
brugs- og fødevarevirksomhederne med erhvervets store eksportandel er 
storaktør.

 Havnenes bestyrelser, der i dag er kommunalt domineret, bør fremover 
have større forretningsmæssig viden og flere erhvervsrepræsentanter. Kom-
munerne skal ikke fokusere på havnen som et bolig- og rekreativt område, 
der prioriteres på bekostning af havnevirksomhederne og hæmmer deres 
udviklingsmuligheder. For at sikre et uafhængig og kommercielt fokus bør 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges fra det private  
erhvervsliv og ikke samtidig være kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

•	 Styrket	jernbane
 regeringen vil flytte mere gods over på bane og skib, og der er via in-

frastrukturfonden afsat midler til at forbedre jernbanestrukturen. Hvis 
regeringen har de økonomiske ressourcer til at nå sine målsætninger om 
mere gods på jernbanen, er det vigtigt, at godstogstransporterne bliver 
højere prioriteret og får mere attraktive køretider på jernbanenettet. Når 
erhvervets vækstvilkår skal forbedres, og hvis anvendelsen af jernbanerne 
skal øges af hensyn til miljø mv., er det afgørende for mange af landbrugs- 
og fødevarevirksomhedernes ferskvareprodukter, at transportforholdene 
og -tiderne bliver forbedret. det vil imidlertid kræve massive offentlige 
investeringer i en tid med skarp prioritering af samfundets fælles midler.

•	 Udbygget	luftfragt
 Transporten af gods via fragtfly er fortsat beskeden, men alligevel en vok-

sende del, især når der måles i værdi. landbrugs- og fødevareerhvervet 
benytter også lufttransport og specialfly - fx når der sendes avlsdyr til 
fjernøsten. det vil styrke udviklingen at etablere flere faste flyruter til nye 
markeder og lande, som vil give mulighed for større mængder og fornuf-
tige fragtrater. 
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