
Indledning
Corona har ramt dansk økonomi og verdensøkono-
mien hårdt. Det gælder særligt restauranter, hotel- 
ler, kulturelle tilbud, den lokale frisør, tøjbutikken 
og storcentre, der fra den ene dag til den anden 
kunne se deres omsætning forsvinde. Men alle 
brancher er i større eller mindre grad blevet ramt.  

Folketinget har med en stribe hjælpepakker forsøgt 
at holde hånden under beskæftigelse og virksom-
heder. Det har hjulpet det danske samfund igen-
nem coronakrisen, men der er også behov for mere 
langsigtede fi nanspolitiske tiltag, når restriktionerne 
på den økonomiske aktivitet udfases. Landbrug & 
Fødevarer mener, at der er brug for en række tiltag 
for at sikre, at coronakrisen ikke bliver til en langt-
rukken økonomisk krise med store konsekvenser for 
den enkelte borger og virksomhed.  

Det er klart, at den danske økonomi og dansk er-
hvervsliv i høj grad også er afhængig af, hvordan 
økonomien udvikler sig i vores nabo- lande og mere 
fjerntliggende eksportmarkeder. Dansk økonomi er 
grundlæggende sund, så udgangspunkt for, at dansk 
økonomi kan komme igen, er til stede. Der er brug 
for at sætte gang i væksten i Danmark. Det danske 
fødevareerhverv kan som stor eksportsektor bidrage 
til væksten i dansk økonomi, ligesom vi har et 
stærkt fokus på den lokale og regionale forankring 
af de kommende vækstinitiativer. 

Mange lande verden over har indført restriktioner 
for at inddæmme virussen, og i fl ere lande er der 
udgangsforbud i større eller mindre grad. Restrik-
tionerne og forbrugernes ændrede forbrugsmønster 
som følge deraf betyder, at der er sket en stor og brat 
opbremsning i den økonomiske aktivitet.  

Indtil videre har fødevare- og landbrugserhvervet 
overordnet klaret sig fornuftigt gennem krisen 
sammenlignet med andre brancher. Erhvervet har 
igennem krisen gjort sit arbejde og bidraget til at 
holde samfundet kørende ved at sørge for fødevarer 
til danskerne. Dog er dele af erhvervet blevet hårdt 
ramt. Det gælder især gartnerier og pelsdyravlere, 
som har oplevet store fald i omsætningen. De 
fødevarevirksomheder, såsom oksekød, kalvekød og 
akvakultur, hvis højværdivarer primært afsættes til 
restauranter, har set deres afsætningsmuligheder 
kollapse fra den ene dag til den anden. De har kun i 
begrænset omfang kunnet afsætte deres produkter 
til detailhandlen. Ligeledes har dele af agroindu- 
strien haft svært ved at skaff e dele til deres produk-
tion.   

Samtidig har initiativerne til at reducere 
smittespredning af virus ramt mindre erhvervsdriv-
ende og har vist skrøbeligheden hos vores virksom-
heder og lokalsamfund. Men mange steder har man 
også stået sammen og taget ansvar.
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Der er brug for nye tiltag for at sikre, at coronakrisen ikke bliver til en langtrukken 
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 til at styrke beskæftigelsen og øge danskernes forbrugsmuligheder.



I de mindre byer har fl ere vist ansvar for at passe på 
de lokale butikker, restauranter, frisører og forment- 
lig også de mellemstore virksomheder, der kende-
tegner lokalområdet. Men nu skal vi tilbage til, hvor 
vi var før krisen, og der skal arbejdspladser uden for 
de større byer ikke stå tilbage.  

Landbrug & Fødevarer fremlægger her 17 forslag til 
genstart af den danske økonomi under tre hoved-
overskrifter: 

 Grøn omstilling 
 Flere i arbejde i hele Danmark 
 og gang i forbruget  
 Styrket konkurrenceevne  

Grøn omstilling
Når vi ser ud på den anden side af coronakrisen, 
vil udfordringerne med den grønne omstilling af 
samfundet til en mere klimaneutral produktion 
fortsat være meget store. Landbrug & Fødevarer 
opfordrer derfor til, at det allerede nu bliver pri-
oriteret at igangsætte relevante klimaforbedrende 
tiltag, der samtidigt bidrager til vækst, investeringer 
og beskæftigelse på den korte bane. 

 1  Styrkede investeringer i biogas 

Der bør skabes rammevilkår, der sikrer, at bigas-
produktionen øges med 20 PJ i perioden frem til 
2030. Det kan blandt andet ske ved, at afgiftsmæs-
sige barrierer for anvendelse af biogas til transport 
fjernes.  

 2  Kickstart af udviklingsprojekter til 
 fremtidens grønne produktion

Det er bydende nødvendigt at etablere større, 
fl erårige partnerskaber inden for grundforskning, 
strategisk forskning, udvikling og demonstration, 
som sikrer tværfaglighed og myndighedsinddragelse 
og nedbryder søjletænkning.  L&F foreslår, at der 
etableres partnerskaber inden for; klimaoptimeret 
industriel forarbejdning, klimaoptimeret plantepro-
duktion og cirkulært landbrug. Landbrug & Fødeva-
rer foreslår desuden, at der afsættes forsknings- og 
investeringsmidler til udvikling og produktion af 
græsprotein, biokul (SkyClean), biofi ltre og stoff et 
X (foder). 

3  Landbrugsjord med vedvarende energi  
 bør forblive som landbrugsjord

I dag stiger ejendomsskatten markant, hvis land-
brugsjord benyttes til vedvarende energi – eksem-
pelvis solceller. Hvis en større andel af energiforsy-
ningen skal komme fra solceller, er det nødvendigt, 
at ejendomsvurderingsloven ændres, så etablering af 
vedvarende energi på landbrugsjord ikke medfører 
en hårdere beskatning af jorden (og i visse tilfælde 
af den tilhørende ejendom) end ved etablering af 
traditionelle afgrøder på samme jordareal.  

 4  Fremrykket afska� else af PSO

PSO-afgiften på el fi nansierer udbygningen af ved-
varende energi. Det er aftalt, at PSO-afgiften grad-
vist frem mod 2022 skal afskaff es, og udgifterne til 
vedvarende energi i stedet fi nansieres over fi nans- 
loven. PSO-afgiften betales både af virksomheder 
og husholdninger. Landbrug & Fødevarer foreslår 
en fremrykning af afskaff elsen med virkning fra og 
med andet halvår 2020. En fremrykning vil forbedre 
erhvervslivets konkurrenceevne og mindske hus-
holdningernes udgifter til el.  

 5  Investeringer i moderne stalde styrker 
 både den grønne og sorte bundlinje 

Tilskud til fl ere nye og mere klima- og miljøvenlige 
stalde styrker vækst og beskæftigelse i landbruget 
og i Danmark generelt. Nye stalde sikrer råvare-
grundlaget i Danmark og giver arbejdspladser i 
byggebranchen, på slagterierne, mejerierne og i 
følgeerhverv - og i sidste ende fl ere eksportindtægter 
til Danmark.  

Der er allerede planlagt tilskudsordninger til mo- 
dernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde i 
2020 for i alt 170 mio. kr.  fra det danske land-
distriktsprogram. Disse ordninger bør tilføres yder-
ligere midler fra landdistriktsprogrammet. Forslaget 
vil ligge i forlængelse af EU’s corona-kriseinitiativ, 
der opfordrer til, at hidtil uforbrugte midler fra 
landdistrikts- programmerne i Europa anvendes til 
formål, der kan hjælpe til at afbøde krisens virk-
ninger. 
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Flere i arbejde i hele 
Danmark og gang i forbruget 
Efter en total nedlukning af fl ere sektorer er ledig- 
heden steget markant. For at krisen ikke bider sig 
fast, er det vigtigt at sikre penge mellem hænderne 
på danskerne, så forbruget ikke går i stå. De sek-
torer, der er blevet ramt hårdest, skal hjælpes til at 
indhente noget af den tabte omsætning. Samtidig 
må traditionelle konjunkturforbedrende tiltag som 
infrastrukturinvesteringer fremrykkes.  

 6  Vejinvesteringer

Det danske vejnet er under pres med adskillige 
strækninger, der frem mod 2030 vil blive underlagt 
en kritisk belastningsgrad. Spildtid er en vækst-
dræber, ligesom det skader klimaet, når bilerne 
holder i kø. Uden investeringer vil der forekomme 
yderligere fl askehalsproblemer til gene for både den 
almene trafi k og virksomhederne. En række investe-  
ringer i den danske infrastruktur kan fremrykkes 
og igangsættes i 2020 for at styrke beskæftigelse og 
produktivitet og samtidigt understøtte den grønne 
omstilling af person- og godstransporten, som vil 
ske over de kommende år. Landbrug & Fødevarer 
foreslår, at der på den korte bane fokuseres på 
følgende: 

 Kommunerne prioriteter 1 mia. kr. til at  
 vedligeholde de små landeveje, der er grund-
 laget for erhverv uden for byerne 
 Den tredje Limfjordsforbindelse 
 Udvidelse af E45 Århus S - Århus N og Vejle   
 (Hornstrup) til Skanderborg S. 
 Den midtjyske motorvej (Haderslev-Give)  
 Udvidelse af E20 Fredericia - Kolding  

 7  15 pct. moms på hotel og restauration 

Danmark har gennem de seneste mange år posi-
tioneret sig som et fyrtårn på den globale gourmet-
scene, og der ligger store potentialer i at udbygge 
denne position. Desværre ligger den danske hotel- 
og restaurationsbranche nærmest i grus efter coro-
nakrisen, og derfor er der behov for en særlig indsats 
for at stimulere denne branche. 

Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer at sænke 
momsen specifi kt i denne branche til 15 pct. fra 
2020 til 2022.  

 8  Hurtigere indfasning af 
 beskæftigelsesfradrag 

Beskæftigelsesfradraget udgør en andel af lønnen, 
dog med et maksimalt beskæftigelsesfradrag. 
Beskæftigelsesfradraget stiger gradvist til 40.200 
kr. i 2022 (2020-niveau). For at holde hånden under 
privatforbruget foreslår Landbrug & Fødevarer en 
fremrykning af den allerede aftalte forhøjelse af 
fradraget. Et forhøjet beskæftigelsesfradrag i 2020 
(med tilbagevirkende kraft) vil betyde, at hushold-
ninger, der når op på det maksimale beskæftigelses-
fradrag, får fl ere penge mellem hænderne i 2020 og 
2021 og kan øge deres forbrug.  
  
 9  Investeringer i bedre vandmiljø 

Der udledes hvert år milliarder af liter urenset 
kloak-, spilde- og regnvand i de danske vandløb og 
kystområder pga. underdimensionerede og for-
ældede spildevandsanlæg. Der er et stort behov for 
nye spildevandssystemer, der er dimensioneret til 
fremtidens klima og som kan rense vandet for fx 
mikroplast mv.   

10   Klimatilpasning af vandløb 

Kommunerne skal under hensyntagen til natur og 
miljø prioritere en bedre og fremtidssikret afvan-
ding, så vandet ledes væk fra huse, haver og marker.  
Det skal dels ske i forbindelse med den løbende drift 
via tilstrækkelig vedligeholdelse med særlig fokus 
på problemstrækninger, dels ved oprettelse af en 
statslig pulje/fond, som kan fi nansiere håndtering 
af de større vandmængder, bl.a. ved udbygning af 
vandløbenes vandafl edningskapacitet (fx dobbelt-
profi lvandløb) og tilbageholdelse af vand i oplandet. 
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Styrket konkurrenceevne
Danmark er en lille åben økonomi, hvor eksporten 
er den vigtigste motor for den økonomiske vækst. 
Faldende efterspørgsel i EU og resten af verden 
kommer til at ramme dansk erhvervsliv hårdt. 
Ved at styrke eksportfremmesystemet kan noget 
af tilbagegangen afbødes. Hvis vi samtidigt letter 
virksomhedernes og danskernes omkostninger, gør 
vi Danmark mere konkurrencedygtigt. Det vil gøre, 
at danske virksomheder vinder ordrer i udlandet og 
øge virksomhedernes risikovilje til at ansætte igen 
og investere i ny og bæredygtig teknologi. 

11  Fremrykning af 5G og udbredelse af 
 bredbånd i hele landet 

Danmark har på mange måder været frontløber 
på digitalisering, og skal den position fastholdes, 
kræver det, at vi overgår fra 4G til den kommende 
generation af mobilnetværk, det såkaldte 5G, og 
at der bliver rettet op på manglende bredbånds-
dækning i nogle yderområder. 5G vil åbne en helt ny 
digital verden med kortere svartider og højere has-
tighed end det nuværende. Dette vil bl.a. styrke digi- 
taliseringsmulighederne i erhvervslivet – herunder 
landbruget – og det vil forbedre mulighederne 
for at opnå markante klima- og miljøforbedringer 
gennem brug af moderne mobilteknologi. Landbrug 
& Fødevarer foreslår en fremrykning af etablering- 
en af 5G-netværk og sikring af fuld dækning i hele 
landet. 

12  Styrkelse af virksomhedernes digitalise-
 ring og investering i digitale kompetencer 

Corona illustrerer behovet for virksomheders 
digitale omstilling som en produktivitetsmotor for 
erhvervslivet. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor 
at accelerere virksomhedernes digitalisering ved 
at styrke midlerne til SMV:digital, og gennem en 
opgradering af IT-kompetencer med videre - og efter-
uddannelse af medarbejdere blandt andet fi nan-
sieret af midler fra EU’s Socialfond.

 Især digitalt parate virksomheder har vist sig ro-
buste under corona, og dette tiltag vil holde hånden 
under erhvervslivets digitaliseringsproces. 

13  Styrket eksportfremme 

Det danske fødevareerhverv beskæftiger årligt
186.000 ansatte og eksporterer årligt for 162 mia. kr. 
For at fastholde den position efter coronakrisen skal 
dansk eksportfremme styrkes. Landbrug & Fødevar-
er foreslår derfor, at: 

 Eksportrådets indtjeningskrav fjernes for 2020 
 og  2021, så medarbejdere på danske ambas-
 sader kan tilbyde gratis rådgivning til danske  
 virksomheder og styrke eksporten
 Forskudsmomsordningen for eksportvirksom 
 heder genindføres 
 Midlerne til fælles fremstød løftes til 50 mio. kr.  
 årligt
 Eksportkreditfonden bliver mere risikovillig og  
 engagerer sig mere på nye markeder 
 Eksportkreditfondens priser og vilkår gøres   
 mere konkurrencedygtige, så de kan matche  
 prisen på tilsvarende faciliteter i fx Tyskland og  
 Holland 
 Der skabes større fl eksibilitet i udmøntningen  
 af Eksportrådets midler til fælles erhvervsfrem 
 stød, så fx grupper med færre end syv virksom 
 heder kan modtage tilskud til fremstød og ud 
 stillinger 

14  Skatte- og byrdestop 

Efter en vanskelig periode er der brug for at foku-
sere på at genopbygge virksomhederne og genskabe 
arbejdspladserne. Landbrug & Fødevarer foreslår 
derfor et skatte- og byrdestop for erhvervslivet 

omfattende 2020 til 2023.  
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15  Ubrudt dansk forskning i 2021 

Coronakrisen forventes at påvirke dansk økonomi 
markant negativt. Nationalbanken har skønnet, at 
BNP i 2020 falder med -3 til -10 pct. I en situation, 
hvor dansk BNP som følge af corona vil være lavere 
i 2021 end i 2020, er det centralt, at forskningsbevil-
lingerne kan fortsætte på samme niveau som i 2020, 
så investeringerne i fremtidens løsninger og forsk-
ningsbaseret uddannelse ikke svækkes. 

16 Procesafgift for alle industriprocesser  

Den nuværende opsplitning i proces og rumvarme 
for energiafgifterne svækker konkurrenceevnen 
og medføre væsentlige administrative byrder for 
erhvervslivet. Der er blevet etableret en praksis, som 
betyder, at energimæssige anvendelser betragtes 
som rumvarme – og der dermed betales en højere 
afgift - på trods af, at det pågældende energiforbrug 
er en integreret og pligtig del af produktionen og 
med udgangspunkt i nogle klart defi nerede veter-
inære krav. Det rammer fødevareerhvervets konkur-
renceevne hårdt.  På fx svineslagterier pålægges 
udtørring af lokaler, herunder slagtegange, den 
højere rumvarmeafgift, selv om forbruget skyldes 
hygiejnekrav til fuldstændigt kondensfrie lokaler.  
Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at alle indu-

striprocesser betragtes som proces. 

17  Nabotjek af vækstinitiativer 
For at sikre at danske virksomheder ikke mister 

konkurrenceevne pga. ulovlig statsstøtte i andre 

lande, eller at det danske samfund ikke misser 

muligheder for at genstarte økonomien, foreslår 

Landbrug & Fødevarer, at regeringen løbende 

gennemfører nabotjek af coronakriserettede 

vækstinitiativer hos vores samhandelspartnere.  
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