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Landbrug & Fødevarer 
foreslår 17 tiltag 
fordelt på tre kate-
gorier til at støtte 
erhvervslivet oven 
på coronakrisen.

Grøn omstilling

Invester i biogas
Fjern de afgiftsmæssige bar-
rierer, så biogas bliver mere 
udbredt. Konkret vil man øge 
produktionen med 20 peta-
joule frem mod 2030. Det er 
cirka en fordobling af det nu-
værende.

Penge til grønne projekter
Der skal afsættes flere midler 
til forskning og udvikling af 
grønne projekter, som kunne 
være produktion af græspro-
tein, biokul (SkyClean-projek-

tet), biofiltre og stoffet X, der 
kan reducere metan hos køer.

Drop beskatning af land-
brugsjord med solceller
Hvis der opsættes f.eks. sol-
celler på landbrugsjord i dag, 
stiger ejendomsskatten mar-
kant. Det bør ændres, så etab-
lering af vedvarende energi på 
landbrugsjord ikke medfører 
hårdere beskatning.

Fremrykket afskaffelse 
af PSO-afgift
Det er allerede aftalt, at PSO-
afgiften, der er en afgift på 
el, som finansierer udbygnin-
gen af vedvarende energi, skal 
fjernes frem mod 2022. L&F 
foreslår en fremrykning, så 
det træder i kraft allerede i an-
det halvår af 2020.

Penge til grønne stalde
Nye grønne stalde er både 
med til at sikre produktio-
nen af råvarer i landbruget 
og til arbejde i følgeerhver-
vene, men kan også forbedre 
klima og miljø. Øg de eksiste-
rende tilskudsordninger.

Flere i arbejde i hele Dan-
mark og gang i forbruget

Vejinvesteringer
Kø og spildtid på danske vejnet 
er skidt for klima og økonomi. 
Derfor mener L&F, man skal 
sætte gang i udbygning af motor-
vejsnettet flere steder i Jylland, 
tilføje en milliard til vedligehold 
af små landeveje og etablere en 
tredje limfjordsforbindelse.

15 pct. moms på hotel  
og restauration
Hotel- og restaurationsbranchen 
ligger i grus efter krisen. Sænk 
momsen til 15 pct. fra 2020-2022 
og få sektoren op igen, lyder det.

Hurtigere indfasning af 
beskæftigelsesfradrag
Beskæftigelsesfradraget er sat 
til gradvist at stige til 40.200 
kr i 2022. For at give hushold-
ninger flere penge mellem 

hænderne foreslår L&F en 
fremrykning til 2020.

Investeringer i bedre 
vandmiljø
Der er behov for nye spilde-
vandssystemer, så urenset 
kloak-, spilde- og regnvand 
ikke får lov at løbe ud i de 
dansk vandløb og kystområ-
der, som det er tilfældet i dag.

Klimatilpasning af 
vandløb
Bedre løbende vedligehold og 
en statslig pulje skal sikre en 
bedre afvanding, så danske 
vandløb kan håndtere de sta-
dig større vandmængder.

Styrket konkurrenceevne

Fremrykning af 5G og 
udbredelse af bredbånd 
i hele landet

Hurtigere forbindelser som 
5G og bredbånd i hele landet 
kan styrke erhvervets mulig-
heder for digitalisering, her-
under landbruget.

Styrkelse af virksomhe-
ders digitalisering
Der er brug for virksomheder 
og medarbejdere, der er stær-
kere digitalt.

Styrket eksportfremme
Flere midler til eksportfrem-
stød, gratis rådgivning til dan-
ske virksomheder fra danske 
ambassader, genindførsel af 
forskudsmomsordningen for 
eksportvirksomheder osv.

Skatte- og byrdestop
Stop for skatter og byrder 
for erhvervslivet fra 2020 til 
2023.

Ubrudt dansk forskning 
i 2021
Hold forskningsbevillingerne 
på samme niveau i de kom-

mende år, selv om krisen med-
fører et fald i BNP.

Procesafgift for alle 
industriprocesser
Bruges energi til f.eks. at ud-
tørre lokaler på svineslagte-
rier, rammes slagterierne af 
den høje rumvarmeafgift. 
Derfor foreslår L&F, at alle in-
dustriprocesser betragtes som 
proces og dermed skal under-
lægges en procesafgift.

Nabotjek af  
vækstinitiativer
Danske virksomheder må 
ikke miste deres konkurrence-
evne, og derfor bør regeringen 
holde skarpt øje med, hvad 
der gennemføres af initiativer 
i vores nabolande.

L&Fs plan: Sådan kommer Danmark i gang igen
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Hjulene skal i gang 
igen efter krisen, og 
L&F har en plan, der 
indebærer alt fra 
motorveje over 5G til 
skatte- og byrdestop 
for virksomheder.

Af Frederik Siiger Hansen
fha@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 44

I et nyt katalog med i alt 17 til-
tag bringer Landbrug & Føde-

varer sine forslag til, hvordan 
vi får gang i Danmarks øko-
nomi igen.

Forslagene spænder vidt 
fra udrulning af 5G-mobilfor-
bindelse i hele landet til ud-
bygning af motorvejsnettet og 
sænkning af momsen på hotel 
og restauranter.

»Fordi vi overordnet set er 
kommet godt igennem coro-
nakrisen, vil vi gerne byde ind 
med gode, brede forslag til, 
hvordan Danmark kan få gang 
i økonomien igen«, siger adm. 
direktør i L&F Anne Arhnung.

Hvad med pesticidafgift?
Hvad der ikke er med i kata-
loget, er mærkesager som fjer-

nelse af jordskat eller pesticid-
afgift. Timingen er ikke rigtig, 
mener direktør Anne Arhnung.

»Vores politik er, at det er 
konkurrenceforvridende at 
have jordskat og pesticidaf-
gift, og det er stadig højt prio-
riterede emner. Lige nu hand-
ler det dog om at tale ind i den 
dagsorden, der er på Christi-

ansborg lige nu«, siger hun og 
fortsætter:

»Vi forsøger at målrette de 
her forslag i forhold til landets 
økonomiske situation. Vi kunne 
sagtens lave et katalog med tre 
gange så mange tiltag, men det 
falder på gold jord, hvis timin-
gen ikke er rigtig. Vi har valgt 
de her ting, fordi de kan bidrage 
med vækst, beskæftigelse og 
grøn omstilling her og nu«.

Forbundne kar
Selvom mange af L&Fs forslag 
er brede og måske ikke direkte 
vedrører landbruget, kan de al-
ligevel have en positiv indfly-
delse på egen sektor.

F.eks. når det gælder forsla-
get om at sænke momsen på 
hotel og restauranter til 15 pct.

»Vi er jo alle forbundne kar, 
og hotel- og restaurationsbran-
chen er jo nogle af dem, vi af-
sætter til. Så det er både af so-
lidaritet med en hårdt presset 
branche, men også fordi det 
rammer vores producenter af 
kalve- og oksekød«.

Men hvorfor motorveje og 
bedre netforbindelse?

»Det handler om, at vi har 
et stort øje for, at Danmark 
hænger sammen, og her kan 
mange af vores medlemmer 
godt bruge en styrket indsats, 
når det kommer til traditionel 
og digital infrastruktur«.

Stop for byrder
Formålet med kataloget er at 

give politikerne konkrete for-
slag i hånden, men også til at 
skabe alliancer med andre er-
hvervsorganisationer.

Anne Arhnung håber selvføl-
gelig, at politikerne vil tage så 
mange af forslagene til sig som 
muligt, men har alligevel sær-
lige forhåbninger:

»Vi foreslår et skatte- og 
byrdestop for erhvervslivet, 

og det kunne jeg godt se som 
overskriften i en kommende 
plan. Det ville også være na-
turligt, når man pumper mil-
liarder ud i hjælpepakker, at 
man så indfører et stop for 
nye skatter og afgifter, der 
kan bremse væksten«, siger 
Anne Arhnung, der ikke har 
regnet på, hvad L&Fs katalog  
koster:

»Vi har ikke regnet speci-
fikt på det, men for flere af 
forslagene er der tale om mid-
lertidige bevillinger, som kan 
kickstarte økonomien her og 
nu. De steder, hvor der er va-
rige udgifter, kan det finansie-
res med det økonomiske råde-
rum«.

Vækstplan rækker ud 
over egen næsetip

L&F-direktør Anne Arhnung: 
»Lige nu handler det dog 
om at tale ind i den dags-
orden, der er på Christians-
borg lige nu« . Foto: Torben 
Worsøe.

 ■ Kataloget er lavet, fordi L&F vil undgå, at coronakrisen bliver til 
en langtrukket økonomisk krise.

 ■ Det indeholder 17 tiltag fordelt på tre kategorier: grøn omstil-
ling, flere i arbejde i hele Danmark og gang i forbruget samt 
styrket konkurrenceevne.

 ■ Tiltagene er generelt brede, og mens nogle er mere konkrete 
end andre, har de fleste et sigte mod fødevaresektoren. Læs 
mere om de enkelte tiltag på næste side.

Landbrug & Fødevarers vækstudspil

»Vi kunne sagtens lave 
et katalog med tre 
gange så mange tiltag, 
men det falder på gold 
jord, hvis timingen ikke 
er rigtig«.

Anne Arhnung, direktør, 
Landbrug & Fødevarer.
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