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Tørkepakke 

Danmark har i år været ramt af den værste tørke, der nogensinde er registreret. I maj, 

juni og juli er der registreret temperaturer, så høje som aldrig før. Heller ikke nedbør har 

der været meget af. Ikke siden man i Danmark i 1874 begyndte at måle nedbørsmæng-

der, er der registreret så lidt regn over landet. jf. figur 1. 

 

Landbruget er i stort omfang påvirket og styret af bl.a. vejret og markedsforhold.  

 

For at kunne håndtere hyppige og ofte uforudsigelige udsving i disse grundvilkår er det 

en forudsætning, at erhvervet er så robust som muligt. Det stiller store krav til landmæn-

dene. Men det er også strengt nødvendigt med gode og stabile rammevilkår, hvis dansk 

landbrug skal være konkurrencedygtigt. 

 

Der er et stort behov for forbedrede rammevilkår, hvorfor Landbrug & Fødevarer arbejder 

løbende og fortsat for forbedringer på en lang række områder.  

 

Det drejer sig bl.a. om en langt bedre og faktabaseret vandmiljøregulering - herunder 

vandplaner, som ikke hæmmer muligheden for at drive landbrug. Om bedre muligheder 

for generationsskifter. Om markedsåbninger. Om at få reduceret eller afskaffet en række 

skatter, afgifter og gebyrer - herunder arveafgiften for virksomheder. Om bedre og mere 

smidig pesticidregulering - herunder fjernelse af pesticidafgifterne. Om styrket forskning 

på området. Om bedre husdyrregulering (herunder ammoniakkrav) og bedre generel mil-

jøregulering, det sig være et opgør med meningsløse regler og tidsfrister samt bedre kon-

trol. Om danske fødevarestandarder i verdensklasse. Om at styrke rekrutteringen til er-

hvervet og sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og om sikring af at EU’s landbrugspo-

litik, og at den overordnede klima- og energipolitik kan rumme og understøtte fortsat ud-

vikling af landbruget i Danmark. 

 

Men nu og her er det sommerens tørke, der er en udfordring.  

 

For danske landmænd har den solrige og varme sommer været en katastrofe. Afgrøder 

er gået til eller givet meget lavt udbytte. Og vurderingen er, at den samlede høst kommer 

til at ligge 30-40 procent under udbyttet for en normal høst. 

 

Konsekvenserne er enorme. Foruden tabt indtægt til landmanden mangler rigtig mange 

foder til deres dyr. Og da tørken ikke kun er et dansk fænomen, men noget som har ramt 

store dele af Nord- og Østeuropa, dele af USA, dele af Rusland og flere andre steder, kan 

danske landmænd se frem til stigende priser, hvilket kan være til gavn for de rene plante-

avlere, men som særligt rammer de animalske producenter, fordi de skal betale ekstra for 

det foder, de mangler. 

 

Danske landmænd har allerede forsøgt at afbøde konsekvenserne ved fodermanglen. 

Hvor mange danske landmænd normalt ville snitte deres halm og pløje den i jorden efter 

høst, er stort set alt dansk halm presset til halmballer, som udveksles på halmbørser for 

at mindske fodermanglen mest muligt. 

 

Det ændrer dog ikke ved, at det økonomiske tab er enormt. Landbrug & Fødevarers vi-

denscenter, SEGES, har estimeret landbrugets tab som følge af tørken. Det samlede tab 

for landbruget vurderes at blive 6,4 milliarder kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at 
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erhvervets samlede indtjening inden ejeraflønning i gennemsnit var 4,4 mia. kr. årligt i pe-

rioden efter finanskrisen (2011-2016). Tørken efterlader derfor erhvervet med et nok me-

get markant negativt resultat i 2018. 

 

Dansk landbrug er vant til udsving, men denne tørke er historisk – og med historiske kon-

sekvenser. Derfor forventer SEGES, at 200-300 ud af Danmarks ca. 9.500 heltidsbedrif-

ter vil blive økonomisk uholdbare på længere sigt alene på grund af tørken. Og 200-300 

robuste landbrug vil blive økonomisk sårbare som følge af tørken. I forvejen er henved 

1.500 af de 9.500 heltidsbedrifter økonomisk sårbare.  

 

SEGES har estimeret, at en typisk økologisk mælkeproducent vil tabe 1,5 mio. kr. på tør-

ken. Producenten vil derved gå fra et forventet overskud (før udbetaling af løn til sig selv) 

på 800.000 kr. i 2018 til et underskud på 700.000 kr. En tilsvarende typisk griseprodu-

cent, der i 2018 lige ville gå i nul pga. pt. lave kødpriser, må nu se frem til at tabe 800.000 

kr. i år.  

 

Over alt i de berørte lande i Europa har tørken fået politikere til at reagere. Der tales i 

Sverige, Tyskland, Polen, Letland og Irland i varierende grad om direkte statsstøtte til de 

pressede landmænd. 

 

I den ekstreme situation, vi står i, er der behov for en tørkepakke til erhvervet nu.  

Vi efterspørger ikke direkte støtte. Vi ønsker hjælp til selvhjælp i form af forbedrede ram-

mevilkår, som både skal sikre likviditet nu og her – og sikre, at dansk landbrug står bedre 

rustet, hvis vores land igen skulle blive udsat for en naturkatastrofe som den i år. 

 

Derfor er vi i dialog med den finansielle sektor om, hvordan man lokalt kan finde løsnin-

ger, så tørken ikke sender veldrevne bedrifter i økonomisk uføre. Derfor har vi oprettet 

halmbørser, så de landmand, der har halm nok, kan dele med dem, som mangler foder. 

Og derfor beder vi ikke om direkte statsstøtte. 

 

Men omfanget af den historiske tørke i år er så voldsomt, at der er brug for hjælp. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor en tørkepakke, der dels kan forbedre tørkens luk-

ningstruede landmænd med likviditet, dels kan styrke erhvervets rammevilkår, så land-

bruget bedre kan klare udfordringerne næste gang Danmark rammes af ekstremt vejr.  

 

Landbrug & Fødevarer vil samtidig fortsætte og intensivere dialogen med regering og Fol-

keting om den lange række af forbedringer af erhvervets rammevilkår, der er nødvendige   

for at sikre et økonomisk stærkt landbrug og en stor fødevareindustri, som bidrager til ek-

sport og arbejdspladser.  
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Figur 1: Historisk tørke 

 

 

Kilde: DMI 
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1. Annullering af jordskatten 

Det seneste årti har været et historisk hårdt årti for landbruget. Finanskrisen i 2009, Rus-

lands importforbud siden Krim-krisen i 2014, liberalisering af EU's sukker- og mælkepro-

duktion i 2016, og usikkerhed om brexit har betydet, at der ikke har været mulighed for at 

opbygge en økonomisk buffer hos landbruget. Samtidig er der siden finanskrisen løbende 

kommet strammere krav til opbygning af kapital og reduktion af gæld. Landbruget er ikke 

den eneste branche, som er ramt af disse stramninger, men hvor eksempelvis finanssek-

toren har kunne polstre sig med højere bidragssatser og gebyrer, så har de svære år i 

landbruget betydet, at selv veldrevne bedrifter pga. den internationale konkurrence ikke 

har kunnet følge med udviklingen i krav. 

 

Det rammer landmændene hårdt nu, hvor tørken presser dem på deres likviditet. Likvidi-

tet til at kunne indkøbe foder til deres dyr, og likviditet til at indkøbe såsæd til næste sæ-

son. Den likviditet vil nogle kunne låne i banken. Men særligt de yngre landmænd med et 

højt gældsniveau vil få sværere ved at finde en løsning med deres pengeinstitut. Alterna-

tivet er at reducere besætningen og allerede nu opgive noget af næste års produktion.  

 

En annullering af jordskatten vil forbedre landbrugenes indtjening i de kommende år. 

Samtidig vil annulleringen kapitalisere sig i jorden, og det vil reducere gældsniveauet for 

den enkelte bedrift. Det vil bidrage til et sundere og mere robust landbrug i fremtiden. 

Men vil også her og nu give mulighed for, at pengeinstitutterne kan låne de sunde bedrif-

ter den nødvendige, kortsigtede likviditet til at komme ud på den anden side af tørken. 

 

Ændret grundskyldsbetaling for landbrugsejendomme har traditionelt været brugt som 

kompensation for ændrede vilkår for erhvervet. Landbrug, skovbrug og gartnerier i Dan-

mark betaler ca. 900 mio. kr. om året i grundskyld. 

 

På trods af, at det er på marken tørken har sat sit spor i form af ringe høstudbytte, så 

rammer regningen ikke kun planteavlerne, men i høj grad også husdyrproducenterne. En 

annullering af jordskatterne rammer bredt ned i jordbruget, hvor over halvdelen betales af 

husdyrproducenterne. En mælkeproducent betaler i gennemsnit godt 48.000 kr. i jordskat 

om året, og svineproducenterne betaler mellem 65.000 og 89.000 kr. årligt. En lempelse 

vil selvfølgelig ikke dække de store tab som mælk- og griseproducenterne må forvente i 

2018. En typisk konventionel kvægejendom kan forvente et underskud i 2018 på ca. 

500.000 kr. og en typisk griseejendom et underskud på ca. 800.000 kr. Men over en år-

række vil en lavere jordskat kunne medvirke til at afdrage den gæld, som tørken påfører 

landmændene.   

 

Det er en grundregel i dansk erhvervsbeskatning, at det som man beskatter er virksom-

hedernes indtægt. Men jordbruget er det eneste erhverv i Danmark, der beskattes af sit 

produktionsapparat i form grundskyldsbetalingen for produktionsjorden. Selvom en land-

mand fx ikke har haft nogen indtægt pga. tørken, bliver han beskattet alligevel.  

 

I Vesteuropa er det kun Frankrig, hvor landbruget ligeledes beskattes af deres produkti-

onsjord. Og det på et lavere niveau end i Danmark. I dansk landbrugs primære eksport-

markeder Tyskland, Sverige og Storbritannien er landbruget ikke omfattet af lignende 

skatter.  

 

En afskaffelse af jordbeskatning af produktionsjord vil medføre et mindreprovenu efter til-

bageløb på ca. 400 mio. kr. årligt.  
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2. Reducerede produktionsgebyrer  

Den nord- og østeuropæiske tørke har allerede skubbet priserne på afgrøder op. Det af-

bøder i nogen grad tabet for det ringe udbytte hos planteavlerne, men regningen skubbes 

videre til de landmænd, som på grund af deres egen ringe høst skal ud og købe ekstraor-

dinært meget foder til deres besætninger. 

 

Konsekvenserne er alvorlige. Landmænd overvejer om de skal reducere i deres besæt-

ninger og dermed producere mindre mælk eller færre dyr til slagtning. Det vil have nega-

tive konsekvenser for beskæftigelsen på landets slagterier og mejerier samt eksporten, 

hvis råvaregrundlaget reduceres.  

 

For at styrke likviditeten her og nu samt på sigt konkurrenceevnen foreslår Landbrug & 

Fødevarer, at staten nedsætter en række af de produktionsgebyrer som fordyrer husdyr-

produktionen i Danmark:  

 

• Kødkontrolgebyret opkræves hos slagterierne og koster 250 mio. kr. årligt. Staten 

kan lempe erhvervets betaling med ca. 46 mio. kr. årligt inden for rammerne af EU-

reglerne. Derved vil erhvervet i Danmark fortsat betale over 200 mio. kr. årligt i gebyr 

for kødkontrol, men vil være på EU’s minimumsniveau. En reduktion af slagteriernes 

omkostningerne til kødkontrollen vil komme husdyrproducenterne direkte til gode i 

form af højere afregning. 

• Omklassificering af afgift på opvarmning af rengøringsvand. I energiafgiftssyste-

met skelnes mellem rumvarme og procesenergi. Rumvarme beskattes væsentligt 

mere end procesenergi. For fødevarevirksomheder er der en række ulogiske opdelin-

ger i disse to kategorier. Fx beskattes den lovbefalede energi til rengøring som rum-

varme, selv om det er en integrerede del af produktionsprocessen. Energibeskatnin-

gen af ventilation, køling og rengøring i fødevareindustrien bør forenkles, så alt energi-

forbrug, som er betinget af veterinær lovgivning eller anden produktionsrelateret regu-

lering defineres og beskattes som procesenergi. Den skønnede besparelse for slagte-

rier og mejerier ved omklassificering er ca. 40 mio. kr. årligt. 

• Staten opkræver hvert år et dyrevelfærdsgebyr på 20 mio. kr. for den stikprøvekon-

trol de gennemfører. Der er tale om en national særskat i Danmark, som direkte kan 

afløftes erhvervet. Det vil komme alle husdyrproducenter til gavn.  

• Gebyret til veterinærkontrollen udgør 17 mio. kr. årligt, hvilket belaster erhvervet. 

Producenter af slagtekyllinger opkræves et årligt gebyr til kontrol af trædepuder på 

3,5 mio. kr. Ved en afskaffelse af dette nationale særgebyr vil en typisk bedrift med 

slagtekyllinger spare 16.000 årligt.  

 

En national finansiering af ovenstående kontrolgebyrer vil bidrage direkte til landmandens 

likviditet. I stedet for at betale styrelsernes embedsmænd vil den enkelte landmand få råd 

til foder, og det vil fremme at erhvervet fremover kan opbygge kapital til at modsvare vejr-

ligets udsving.  

 

3. Bedre jordfordeling 

På mange landbrugsbedrifter ligger jorderne usammenhængende og spredt. Det øger 

transportomkostningerne, øger tidsforbruget i driften og er en barriere for produktivitets-

forbedringer. Bedre muligheder for erhvervsmæssig betinget jordfordeling giver en lavere 

klimabelastning, reducerer nabogener og forbedrer bedrifternes økonomi. 
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Frem til 1999 var al erhvervsmæssig jordfordeling fritaget for tinglysningsafgift. Siden da 

er jordfordelingen gået i stå. Derfor bør jordfordeling igen fritages for tingslysningsafgift, 

som det var hensigten, da tingslysningsafgiften i sin tid blev indført. 

 

For at skabe momentum for jordfordeling bør der desuden afsættes 10 mio. kr. årligt til 

konsulentbistand i forbindelse med jordfordelingsprojekter. Initiativet vil ikke styrke likvidi-

teten i erhvervet på kort sigt. Men det vil styrke en strukturel tilpasning, så erhvervet står 

stærkere næste gang et ekstremt vejrforhold måtte ramme Danmark.  

 

4. Afskaffelse af rigide krav om efterafgrøder 

Etableringen af efterafgrøder er mange steder ekstremt udfordret pga. tørke, som umulig-

gør etablering rettidigt inden den 20. august. Der er derfor akut behov for en dispensati-

onsordning, hvor tørkeramte landmænd i år kan anmelde til myndighederne, at de udlæg-

ger efterafgrøder inden den 3. september i stedet for den 20. august, som fortsat bør 

være fristen for dem, der ikke har behov for at søge om dispensation. 

 

Det er nu fjerde år i træk, at etableringen af efterafgrøder inden den fastsatte dato har 

været udfordret pga. vejret. Det har skabt enorm frustration i erhvervet og understreger, 

at man ikke kan lovgive om vejret. 

 

Der bør derfor nu tages initiativ til, at de nuværende rigide krav om efterafgrøder fremad-

rettet afløses af en ny og mere fleksibel regulering. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe under Miljø- og Føde-

vareministeriet, der skal komme med forslag til en afskaffelse af de rigide krav om efteraf-

grøder til fordel for en model, hvor miljøhensyn integreres i hele sædskiftet baseret på af-

grødevalg og godt landmandskab. I modellen skal indbygges en fleksibilitet, der muliggør, 

at landmanden også kan justere markdriften undervejs, hvis vejret udfordrer de datoer, 

som i dag dikterer godt landmandskab. 

 

Det bør i forbindelse med kontrollen af efterafgrøder i 2018 i øvrigt sikres, at der tages 

højde for den ekstreme sommer, så landmænd, der har gjort, hvad der kan forventes i 

forhold til de miljømæssige krav og tørken, ikke straffes. 

 

5. Fleksibel vandindvinding 

Vejrliget har vist sig at variere meget. Sommeren 2017 var meget våd med meget be-

grænset behov for vanding, mens sommeren i år var ekstrem tør med stort vandingsbe-

hov. 

 

I år har tørken affødt et ekstraordinært vandingsbehov. Tørken afløste som bekendt en 

meget våd periode med stor grundvandsdannelse, hvilket muliggjorde, at man kunne ind-

vinde mere vand under tørken, end der er fastsat i tilladelserne, uden at natur- og miljø-

hensyn er sat over styr. 

 

I takt med at tørken for alvor satte ind, blev det klart for landmændene, at vandindvin-

dingstilladelsens maksimale indvindingsmængde ville blive udfordret, og mange har der-

for søgt og afventet et hurtigt svar fra kommunen om tilladelse til en midlertidig øget ind-

vinding. I mange tilfælde har landmændene måtte vente længe på et svar. Der er behov 

for langt større fleksibilitet og hurtig respons i år som i år. 
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Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at kommunerne får mulighed for at meddele en ge-

nerel dispensation, som tillader alle markvandere på kommunalt niveau eller områdevist 

inden for hydrologisk oplande at vande ud over tilladelsen afstemt i forhold til den aktuelle 

grundvandsstand. Derudover indføres en fast track procedure for behandling af tilladelse-

sager for de landmænd, der akut har brug for mere vand end deres tilladelse samt dis-

pensationsmuligheden beskrevet ovenfor rummer mulighed for. 

 

6. Tidlig såning som reelt alternativ til efterafgrøder 

Tørken i 2018 har sat sit spor i form af en meget vanskelig dyrkningssæson med ekstrem 

dårlig høst til følge. Særligt har de forårssåede marker været ramt, da disse afgrøder ge-

nerelt har et svagere udviklet rodnet, hvorimod de vintersåede arter typisk har et veletab-

leret rodnet, der giver dem mulighed for at hente vand i en større dybde. De vintersåede 

arter er derfor langt mere tørkeresistente end de forårssåede arter.  

 

Etablering af vintersæd hindres imidlertid på marker med efterafgrøder. Nyeste forsøg har 

imidlertid slået fast, at hvis man etablerer vintersæden tidligt, vil vintersæden kunne op-

samle en betydelig mængde kvælstof. Forsøgene viser, at tidlig sået vintersæd opsamler 

50 pct. af det kvælstof, som efterafgrøder optager. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at omregningsfaktoren mellem efterafgrøder og tid-

ligsået vintersæd fastsættes til 1:2, som forsøgsdata dokumenterer. Samtidig skal tidlig-

sået vintersæd kunne tælle som MFO-afgrøder på samme måde. Derved vil landbruget 

kunne styrke sin miljøindsats og samtidigt bedre kunne producere det foder, som det er 

mangel på.  

 

7. Ordning for etablering af kløvergræs på kvægbrug 

På grund af tørken har foderforsyningen på kvægejendommene i 2018 været særligt ud-

fordret, i særdeleshed pga. manglende græsproduktion. Generelt er mange arealer med 

græs og græsudlæg stadig udfordret, hvilket vil trække spor ind i foderforsyningen for 

2019. Samtidig er en stor del af græsudlæggende til dette års efterafgrøder mislykket og 

vil kræve en reetablering. For at rette mest muligt op på fodersituationen på kvægejen-

dommene bør der gives mulighed for etablering af flere kløvergræsmarker i efteråret 

2018 end ellers planlagt.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at kvægbrug i 2018 får mulighed for at etablere 

kløvergræsmarker på arealer, som i markplanen ellers er disponeret til imødekommelse 

af diverse efterafgrødeordninger. Det foreslås, at dette muliggøres via en ordning, hvor 

den manglende miljøeffekt ved det reducerede efterafgrødeareal i 2018 håndteres via en 

etableringsordning af ekstra efterafgrøder i 2019 med kompensation. Dette kan ske via 

den eksisterende ordning for frivillige målrettede efterafgrøder. 

 

Ordningen vil sikre, at kvægbrug får mulighed for at rette op på fodersituationen på en 

miljøneutral måde. Det skønnes, at omkostningerne ved denne ordning vil beløbe sig til 

16 mio. kr. i 2019.  
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8. Hurtigere udbetaling af landbrugsstøtten 

Som nævnt har tørken resulteret i, at mange landmænd er presset på deres likviditet. I 

situationen er det derfor endnu vigtigere end normalt, at støtten til landmændene bliver 

udbetalt så hurtigt som overhovedet muligt.  

 

I forhold til Landbrugsstyrelsen resultatmål bør fastsættes følgende nye mere ambitiøse 

udbetalingsmål:  

 

• Alle danske landmænd skal have modtaget årets direkte landbrugsstøtte inden udgan-

gen af 2018 (31. december 2018). Mindst 90 pct. af landmændene skal have modta-

get støtten allerede inden den 15. december 2018. 

• Landmænd, der har græsudlæg i majs, som anvendes til miljøfokusområde, skal mod-

tage årets direkte landbrugsstøtte inden udgangen af december 2018. 

• 97 pct. af de økologiske landmænd, der modtager økologisk arealtilskud skal have 

modtaget tilskuddet inden 1. februar 2019.  

• 97 pct. af landmænd, der modtager tilskud til pleje af græs- og naturarealer, skal have 

modtaget tilskuddet inden 1. februar 2019. 

 

De nye udbetalingsmål vil ikke have statsfinansielle konsekvenser, men alene sikre, at 

landmandens likviditet, og dermed skabe stabilitet på bedrifterne. 

 

9. Katastrofeforsikringer  

Dansk landbrug har tradition for at klare sine udfordringer selv. Det gælder i udgangs-

punktet også når høsten regner væk eller – som det er tilfældet i år – går til i tørke. 

 

Derfor arbejder landbruget også løbende med at finde løsninger, der kan sikre, at erhver-

vet står styrket, når udfordringerne rammer. Den aktuelle tørke har haft store konsekven-

ser, som ingen ønsker gentaget. Men med udsigt til mere ekstremt vejr i fremtiden, må 

nye udfordringer forudses. 

 

For at imødegå situationer, hvor en hel sektor tvinges i knæ, kan der udformes og tegnes 

fx høsttabsforsikringer, indkomstforsikringer eller andre stabiliserende forsikringer. Flere 

forsikringsselskaber tilbyder i dag sådanne forsikringer, og i nogle dele af verden er land-

brugspolitikken baseret på forsikringsordninger. 

 

Katastrofeforsikringer kan bl.a. træde i kraft ved manglende indkomst. Et indkomstfald på 

fx 30 pct. i forhold til et tre års gennemsnit hos landmanden vil i situationen udløse en for-

sikringsudbetaling. En anden mulighed er at forsikre den producerede mængde. Hvis den 

høstede mængde korn falder markant, kan det udløse en forsikringsudbetaling til indkøb 

af den manglende mængde.   

 

Landbrug & Fødevarer vil påtage sig at afdække mulighederne for at oprette en kollektiv 

katastrofeforsikring for organisationens medlemmer, så danske landmænd fremover kan 

stå bedre rustet til bl.a. at imødegå ekstremt vejr.  
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Finansiering 

I nedenstående tabel 1 er der redegjort for tørkepakkens statsfinansielle konsekvenser.  

 

Tabel 1: Tørkepakkens statsfinansielle konsekvenser 

Mio. kr.  2018 2019 2020 2021 Varigt 

Annullering af jordskatten1 400 400 400 400 400 

Reducerede produktionsgebyrer - 126 126 126 126 

Genindførelse af tinglysningsfri 

jordfordeling 

- 10 10 10 - 

Afskaffelse af rigide krav til efteraf-

grøder 

- - - - - 

Vanding - - - - - 

Tidlig såning som alternativ til ef-

terafgrøder 

- - - - - 

Ordning for etablering af kløver-

græs på kvægbrug  

- 16 - - - 

Hurtigere udbetaling af landbrugs-

støtte 

- - - - - 

Katastrofeforskring2 - - - - - 

I alt  400 552 536 536 526 

Note: 1) I 2018 vil en annullering af jordskatten betyde, at betalingerne fra januar/februar og juni/juli tilbagebeta-

les til landmanden. 2) Det undersøges om udgiften til forsikringen kan afholdes af erhvervet, så det ikke vil have 

statsfinansielle konsekvenser.  

 


