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FORMANDENS FORORD

i et tilbageblik på 2013 må vi glæde os over, at der er 
bedring i sigte for dansk landbrug. Driftsøkonomien er 
markant forbedret i 2012 og 2013, og nogle driftsgrene 
er kommet et væsentligt skridt nærmere en tilfredsstil-
lende indtjening. svin, mink og planteavl klarer sig fornuf-
tigt, mens mange mælkeproducenter desværre stadig 
er presset i bund og først for nylig har oplevet en smule 
medvind med lidt højere mælkepriser.

De forbedrede driftsresultater skyldes højere afreg-
ningspriser, stigende produktion, lav rente og færre 
tab på finansielle kontrakter. tiltroen til fremtiden er 
vendt tilbage, og udsigten til bedre indtjening har gi-
vet landbruget mod på at producere og investere mere. 
optimismen og den spirende investeringslyst viser, at 
dansk landbrug er parat til at bidrage til vækst og be-
skæftigelse – sådan som erhvervet altid har været - og 
hertil kommer en markant stigning i eksporten fra dansk 
landbrug og danske fødevarevirksomheder. 

alt i alt er der skabt grobund for vækst og beskæfti-
gelse: landbrugserhvervet står på spring, kunderne på 
verdensmarkedet er klar, og efterspørgslen vokser. Men 
det kræver, at der fra politisk side gøres en indsats for 
at komme de høje produktionsomkostninger og de van-
skelige finansieringsvilkår til livs. og det kræver, at land-
bruget får lov til at producere flere råvarer her i landet. et 
stabilt råvaregrundlag og en mere intelligent regulering 
er forudsætningen for, at de danske virksomheder kan 
fortsætte den positive vækst.

og benarbejdet for en sådan vækstskabende indsats er 
faktisk allerede gjort i form af natur- og landbrugskom-
missionens række af forslag, der kan hjælpe nye investe-
ringer og generationsskifter på vej. lad os få sat turbo 
på og få dem ud at virke, og lad os i samme ombæring få 
sat en stopper for vandplaner og randzoner. Det er helt 
uforståeligt, at en regering, der konstant taler om mere 
vækst og flere arbejdspladser, fortsat lader vandplaner 
og randzoner buldre derudad. Vækst bidrager de i hvert 
fald ikke til. tværtimod. 

en konkret håndsrækning til mere vækst blev der 
desværre ikke noget af, da en lempelse af arve- og 
gaveafgiften blev fejet af bordet i regeringens

Vækstplan. Ufatteligt og også paradoksalt, at regerin-
gen på den ene side hævder at ville gøre en indsats for 
de små og mellemstore virksomheder og skabe vækst 
og arbejdspladser, og på den anden side fravælger et af 
de tiltag, som ville gøre en markant forskel for en lang 
række virksomheder, ikke blot i landbruget. 

Det er ingen hemmelighed, at for mange landbrug kan 
bo- og arveafgiften være tungen på vægtskålen mellem 
en bedrift, der udvikles, og en bedrift, der afvikles – eller 
kun lige kan holde skindet på næsen. og uden en ind-
sats på dette område må en lang række virksomheder 
enten helt opgive generationsskiftet eller må videreføre 
virksomheder, der slet ikke er gearet til dén udvikling, 
som netop er en forudsætning for indtjening og vækst. 
som det ser ud nu, bliver familieejede virksomheder lø-
bende drænet for likviditet og livsvigtig kapital på grund 
af skattebetalingerne - enten fordi virksomhederne vil 
trække store udbytter ud før generationsskiftet, eller 
fordi store beløb skal betales i særskat. Det er ikke hold-
bart.

ikke bare uforståeligt, men helt ubegribeligt var det, da 
regeringen i sensommeren fremlagde sin klimaplan. en 
klimaplan, som med sine 78 punkter til Co2-reduktioner, 
signalerede alt andet end vækst og beskæftigelse, men 
tværtimod lagde op til flere regler og øgede afgifter. 
Det lignede en eklatant slingrekurs at fremkomme med 
en sådan plan i kølvandet på vækstplanen, som – med 
regeringens ord – skulle ”gøre Danmark klar til vækst, 
genskabe tilliden til fremtiden, styrke danske virksom-
heders muligheder og genvinde de tusindvis af private 
job, der blev tabt under krisen”. Heldigvis er der internt i 
regeringen nu sat spørgsmålstegn ved klimaplanen, og 
der kræves en omfattende gennemgang af både priser 
og forudsætninger, før virkemidlerne kan gennemføres. 
Forhåbentlig kommer de til fornuft.

sammen med den øvrige bestyrelse ser jeg frem til en 
god og spændende debat med medlemmerne på gene-
ralforsamlingen den 30. oktober 2013.

peter Cederfeld de simonsen
bestyrelsesformand 
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bestyrelse

VISION

Patriotisk selskab er den foretrukne rådgiver  

for større jordbrugsvirksomheder.

MISSION

med udgangsPunkt i danmark yder Patriotisk 

selskab som landsdækkende forening det enkelte 

medlem værdi skabende og fremadrettet  

rådgivning På et førende niveau. 
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I lighed med de seneste år kan de politiske hovedtemaer for dansk land-
brug også i 2012 og 2013 samles under overskriften "Rammevilkår og 
konkurrencebetingelser". Og igen i år kom de politiske beslutninger 
- både i positiv og negativ retning - til at påvirke og præge erhvervets 
generelle tilstand og den enkelte landmands dagligdag.

Politiske temaer i årets løb

■ DRIFTSÅRETS ØKONOMISKE STATUS
et tilbageblik på 2012 viser, at langt de fleste af land-
brugets faggrupper kom pænt gennem året. planteavl, 
smågriseproducenter, slagtesvinebrug og mink fik en god 
indtjening i 2012, og sammenlignet med 2011 øgede 
alle grupper indtjeningen. For planteavl blev resultaterne 
tilmed de bedste i de 47 år, patriotisk selskab har udar-
bejdet Driftsanalyser. 

De bedste afgrøder var spinat, rajgræs, hvede, vinterraps 
og sukkerroer i nævnte rækkefølge, og værdien af den 
samlede høst (medregnet kartofler, roer, frø, grovfoder, 
frugt, grønt og potteplanter) udgjorde sidste år 28 
mia. kr. Den rekordhøje indtjening for planteavlernes 
vedkommende skyldes især stigende afgrødepriser, og 
også svineavlerne blev begunstiget af stigende priser. 
igen i år indtog minkavlerne en solid topplacering rent 
indtjeningsmæssigt.

For den sidste gruppe – kvægbruget og mælkeprodu-
centerne - blev regnskabstallene for 2012 desværre 
anderledes dystre, hvilket skyldes faldende mælkepri-
ser, stigende kraftfoderpriser, en dårlig majsavl grundet 
den regnfulde sommer, stigende renteudgifter og en høj 
gældsprocent.

Høsten 2013
et blik på indeværende år tegner et billede af en varm 
og tør høst, hvilket bl.a. har betydet, at høsten mange 
steder kom tidligere i gang end normalt. 

samlet set tegner 2013 til at blive et gennemsnitligt 
høstår for de danske planteavlere med fornuftige ud-
bytter og gennemgående gode priser, og også i resten af 
europa ser det ud til, at landmændene bliver begunstiget 
af det gode høstvejr. kornhøsten fra de danske marker 
tegner til at blive i omegnen af 8,9 mio. tons. 

De seneste ti år har gennemsnittet ligget på 9 mio. tons, 
mens de sidste fem års gennemsnit - med topudbytter i 
2009 og en flot høst i 2012 - ligger på 9,2 mio. tons. når 
høsten i 2013 ventes at ligge lidt under gennemsnittet, 
skyldes det ikke dårlige udbytter i markerne, men snarere 
at kornarealet har været lavere end de foregående år. 

i forhold til prognoserne fra patriotisk selskabs Drifts-
analyser 2011/2012 ligger bidragene fra de enkelte 
afgrøder tæt på prognosen, men med en pæn besparelse 
på de indirekte omkostninger.

Svin
For sohold, smågrise og slagtesvin blev resultaterne ge-
nerelt højere i forhold til prognosen fra Driftsanalyser 
2011/2012, hvilket primært skyldes højere effektivitet 
og større omsætning. 

i 2013 forventes en yderligere forbedring hos smågri-
seproducenterne, hvis likviditet forbedres mærkbart. 
Forbedringen af likviditeten skyldes forventninger om 
en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter. 
Foderpriserne forventes ligeledes at falde efter høsten 
2013, hvilket sænker omkostningerne til foder, men også 
indtjeningen i marken. Der forventes fortsat stigende 
priser på svinekød i 2013 og 2014. 

Kvæg
Den fremgang, som de fleste kvægbedrifter, uanset 
driftsform og størrelse, oplevede i driftsresultatet fra 
2010 til 2011, varede desværre ikke ved. selv om der er 
særdeles stor spredning i resultaterne på både de små og 
store bedrifter, førte et fald i mælkeprisen og en stigning 
i foderpriser til, at bedrifterne i 2012 fik et driftsresultat, 
som var tæt på 2010-indtjeningen. Udsigterne for 2013 
og 2014 tegner lidt bedre, selv om mælkeproducenterne 
fortsat er presset af stigende foderpriser, men uden en 
tilsvarende stigning i mælkeprisen. 
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Forbedring i jordbrugets bytteforhold
set fra et producentsynspunkt udviklede prisforholde-
ne i jordbruget sig positivt i 2012. priserne på salgspro-
dukter steg mere end de indkøbte produktionsmidler, 
dvs. varer, tjenester, investeringer i bygninger m.m. i 
2012 var jordbrugets bytteforhold 3 % bedre end i 
2011, og 8 % bedre end i 2010.

samlet set steg priserne på jordbrugets salgsprodukter 
med 8 % i 2012 til indeks 123 – en vækst på 23 % siden 
2010. stigningerne i 2012 fandt sted for såvel de vege-
tabilske som de animalske salgsprodukter. Vegetabilske 
produkter steg 6 % i forhold til året før, mens animalske 
salgsprodukter, som udgør over 70 % af den samlede 
salgsværdi, steg med 8 %.

For de vegetabilske salgsprodukter var det særligt 
prisstigninger på 14 % for byg og 10 % for raps, der 
påvirkede den samlede stigning. blandt de animalske 
salgsprodukter steg prisindekset for kvæg med 14 %, 
for svin på 12 % og for minkskind med 26 % i forhold til 
2011. For mælk var der omvendt tale om en nedgang i 
prisen på 5 % i 2012.

selv om bytteforholdet således er forbedret, og ren-
ten fortsat er lav, bevirker den høje gæld, at mange 
bedrifter stadig er meget følsomme overfor blot små 
stigninger i de finansielle omkostninger. erhvervet 
befinder sig fortsat i en alvorlig kreditklemme, hvilket 
bevirker, at fremskaffelse af og fokus på likviditet også 
i 2013 udgør erhvervets største udfordring. 

■ VANDPLANER
et af de rammevilkår, som i særlig grad har fået landbru-
get op på barrikaderne, er de statslige vandplaner: over 
5.000 km vandløb, der er kategoriseret som ”naturlige” 
og derfor ikke må oprenses - med deraf følgende risiko 
for tilstoppede dræn og oversvømmede marker i et om-
fang, der kan få katastrofale følger for landmændenes 
økonomi.

Derfor var det særdeles glædeligt, da natur- og Miljø-
klagenævnet i december 2012 ophævede de 23 vand-
planer. ikke fordi klagenævnet fandt planerne fejlagti-
ge, men fordi høringsfristen ganske enkelt ikke havde 
været overholdt. Det var en stor sejr for landbruget 
i særdeleshed og for demokratiet i al almindelighed, 
fordi afgørelsen samtidig understregede, at borgere 
og organisationer selvfølgelig skal have mulighed for 
at give deres mening til kende inden for rimelige og fair 
høringsfrister.

ophævelsen af vandplanerne var tillige en særlig sejr 
for patriotisk selskab, eftersom selskabet allerede året 
forinden - i december 2011 – havde påpeget, at den 
korte høringsfrist på kun fem arbejdsdage var i strid 
med den såkaldte århus-konvention, der netop skal 
sikre offentligheden adgang til oplysninger om lokale, 
nationale og internationale miljøsager og sikre medvir-
ken i beslutningsprocesser. 

lynhøringen var efter selskabets vurdering i klar strid 
med århus-konventionens principper, og det var da 
også netop fristens længde, som natur- og Miljøkla-
genævnet lagde til grund, da vedtagelsen af de 23 
statslige vandplaner blev erklæret for ugyldig.

et halvt år efter - i maj 2013 - kom så Miljøministeriets 
offentliggørelse af de ”nye” vandplaner – denne gang 
med en seks måneders høring. Desværre havde Miljø-
ministeren ikke brugt det halve års tænkepause til at 
begynde helt forfra og udarbejde fornuftige danske 
vandplaner.

Vi må som udgangspunkt klart forvente, at de danske 
vandplaner følger eU’s retningslinjer og således også 
indeholder en klar konsekvensvurdering. 

Derfor skal både patriotisk selskab og de øvrige or-
ganisationer og -foreninger samt de mange berørte 
landmænd igen i gang med konsekvensberegning og 
udformning af høringssvar, så de mange tvivlsspørgs-
mål, der er forbundet med vandplanerne, kan blive 
anskueliggjort overfor myndigheder m.v. 

i kølvandet på den første høring indkom der mere end 
4.000 høringssvar, og det er helt afgørende og nødven-
digt fortsat at fastholde et maksimalt pres på staten 
og det politiske system og bringe den fornyede faglige 
viden i spil, som peger i retning af intelligente, målret-
tede og holdbare løsninger. 

i første omgang er vandplanerne i en kort teknisk forhø-
ring i kommuner, regioner og hos myndigheder. Den nye 
omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige 
vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

oveni bekymringerne om vandplanernes indbyggede 
risiko for oversvømmelse af værdifuld landbrugsjord og 
en masse spildte ressourcer, kommer også bekymringen 
om, hvorvidt kommunerne – som har fået pålagt opga-
ven at håndtere vandløbsindsatsen – overhovedet har 
de fornødne ressourcer og viden til at løfte den opgave. 
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Dén konsekvensberegning, som har skullet udføres 
de seneste 13 år, og som ingen har magtet, ligger nu i 
kommunerne. Vi stiller os meget tvivlende overfor, om 
kommunerne har tilstrækkelig ekspertise og ressourcer 
til at løfte opgaven, og hertil kommer en forundring over, 
hvordan - og hvorfor - der i alle landets 98 kommuner 
skal oparbejdes en specialviden om den komplicerede 
vandløbsindsats. 

■ RANDZONER
Den seks måneder lange høring om de ”nye” vandplaner 
betyder samtidig, at der ikke kan opnås gyldige vandpla-
ner i indeværende år, og dermed kan der ikke udbetales 
kompensation til de landmænd, der har udlagt de så-
kaldte randzoner, sådan som tidligere fødevareminister 
Mette gjerskov ellers havde garanteret. Det er helt uac-
ceptabelt: randzonerne er ikke blot et ekspropriativt 
indgreb, hvorfor landmændene selvfølgelig skal have 
erstatning – og ikke kompensation, sådan som fødeva-
reministeren i stedet lægger op til. randzonerne er også 
et brud på ejendomsrettens ukrænkelighed, eftersom 
alle og enhver har fri adgang til arealerne. Det er helt og 
aldeles uacceptabelt.

Hertil kommer den økonomiske lussing, som landmæn-
dene udsættes for: når danske landmænd fra den 1. 
september 2013 skal ophøre med at dyrke 50.000 ha 
landbrugsjord langs vandløb og søer – et område næ-
sten på størrelse med bornholm – ender en stor del af 
regningen hos landbruget. For den enkelte landmand 
er der tale om et reelt værditab, som staten selvfølgelig 
bør erstatte.

så længe det faglige grundlag ikke er på plads, bør kravet 
om generelle randzoner stilles i bero. Forskning har vist, 
at randzonerne kun har omkring en sjettedel af den ef-
fekt, som politikerne oprindeligt forventede, og indtil der 
foreligger fagligt og sagligt veldokumenterede beviser 
for randzonernes reelle miljøgevinst, må der fortsat sæt-
tes et meget stort spørgsmålstegn ved randzonernes og 
efterafgrødernes effekt og værdi. til alt held er minis-
terens krav om, at 140.000 ha af landbrugsjorden blev 
sået til med efterafgrøder – vel at mærke oveni kravet om 
de ti meter randzoner langs alle søer og vandløb – indtil 
videre udskudt.

■ NATUR- OG LANDBRUGSKOMMISSIONEN
i april 2013 kom den længe ventede rapport fra natur- 
og landbrugskommissionen med over 40 anbefalinger 
til tiltag, der både gavner landbrugets vækstmuligheder 
og fremmer natur, miljø og klima. også i denne rapport 

indgår flere gange begreberne ”intelligent regulering” og 
”målrettet indsats”. Der skal da heller ikke herske nogen 
tvivl om, at fornuft og målrettethed, når det gælder 
regulering, vil skabe langt større gennemskuelighed 
og fleksibilitet for den enkelte landmand og give langt 
større indflydelse på tilrettelæggelse af produktionen - 
samtidig med at miljøkravet overholdes. 

selvfølgelig er det et skridt i den rigtige retning, når 
der tales om målrettet regulering af miljøet. Desværre 
ændrer det ikke ved hele den grundlæggende præmis - 
nemlig hvilken faglighed, reguleringen skal hvile på.

Når noget skal gøres målrettet, er to forhold 
helt afgørende: 
1. Hvad er udgangspunktet?
2. Hvad er målet?

på nuværende tidspunkt kendes ingen af delene, og 
så er en regulering lige vidt, og så hjælper en ny bereg-
ningsmetode hjælper ingenting. Hvis reguleringerne 
grundlæggende er urimelige og forkerte, så vil en ny 
beregningsmetode bare fordele urimelighederne på en 
anden måde, og det er ikke godt nok.

Differentieringen mellem sårbare og robuste jorde bør 
desuden være gennemtænkt, inden en målrettet regu-
lering af kvælstof rulles ud.

endnu findes ingen metoder, som helt nøjagtig kan ud-
pege sårbare og robuste jorde, og inden en målrettet 
regulering sættes i værk, bør der foreligge klare regu-
leringsværkstøjer. Hvis der indføres hård, målrettet re-
gulering på et unøjagtigt grundlag, risikerer de forkerte 
gårde at blive sat ud af drift. Det er et drastisk indgreb, 
og derfor skal der fra politisk side være klare linjer for, 
hvor præcist reguleringen skal målrettes. en målrettet 
regulering kan ikke foretages med et snuptag, og udfor-
dringen lige nu er bl.a. at få udpeget de forskellige jorde 
og få overblik over, hvor meget de hver især har behov 
for og kan holde til.

Ud over anbefalinger om en målrettet indsats bød ud-
spillet fra natur- og landbrugskommissionen også på en 
række gode anbefalinger for fremtidens landbrug og mil-
jø, herunder ændringer på skat, finansiering og genera-
tionsskifte. Men grundlæggende savnes der i rapporten 
klare mål og anbefalinger til, hvordan der skabes vækst 
og arbejdspladser i landbrugs- og fødevaresektoren, og 
hvordan erhvervets konkurrenceevne konstant tænkes 
ind i det samlede billede. Der savnes med andre ord kon-
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krete anvisninger på, hvordan intelligent regulering kan 
bane vejen for mere landbrugsproduktion og dermed 
flere arbejdspladser til slagteriarbejderen, smeden, me-
jeristen eller lastbilchaufføren. 

i stedet for at spænde ben for væksten og jobskabelsen 
ved at påføre landbruget stadig flere restriktioner og 
afgifter, bør politikerne se på, hvordan de faktiske ram-
mevilkår kan gøres smidigere og lempeligere. og det var 
netop, hvad regeringen gjorde i november 2012, hvor 
de danske særafgifter på fedt og sukker blev fjernet.

Det betød samtidig et farvel til afgifter i milliardklassen, 
et kolossalt administrativt besvær og en stor hæmsko 
for mange danske fødevarevirksomheder og deres kon-
kurrenceevne.

Mere vækst, flere arbejdspladser og bedre konkurrence-
vilkår er vejen frem, hvis det samlede erhverv skal udvik-
le sig, og derfor er det da også positivt, når kommissionen 
i sin rapport peger på bedre muligheder for erhvervelse 
og finansiering.

■ DEN FINANSIELLE UDVIKLING
trods positive udmeldinger om bedre bytteforhold, sva-
ge lønstigninger, større produktivitet, mindre arbejds-
kraftforbrug og højere produktpriser i dansk landbrug 
viste den økonomiske virkelighed også i 2012 tydelige 
tegn på et erhverv, der har spændt livremmen til inderste 
hul og stadig er presset i knæ.

selvom tallene i de forskellige analyser og beregnin-
ger umiddelbart ser gode ud, er der ingen tvivl om, at 
mange danske landmænd holder igen med nødvendige 
investeringer og ekstra ansættelser, og som på grund 
af svære rammevilkår, restriktioner og en hård, dansk 
miljøregulering præsterer langt fra deres økonomiske 
potentiale. Hertil kommer usikkerheden om den økono-
miske konsekvens af f.eks. randzonerne og de restriktive 
gødningsnormer, der uden sagligt belæg hæmmer dan-
ske landmænds konkurrenceevne og indtjening. 

De fortsatte stramninger i banksektoren med øgede 
nedskrivninger på landbrug har tillige medført, at kri-
seramte landmænd stadig har særdeles vanskeligt ved 
at låne penge og derfor fastholdes i en kreditklemme. 
selv om klemmen har løsnet sig en smule, er der kun 
tale om små hop på stedet, og som situationen er nu, 
fastholdes erhvervet i en usikkerhed om finansiering og 
ejerformer. Det er ikke holdbart, og der bør iværksættes 
mere konkrete initiativer, hvis den fastlåste finansie-

ringssituation skal løses – herunder initiativer, der kan 
forbedre vilkårene omkring generationsskifte og styrke 
egenfinansieringen i erhvervet.

For at skabe den nødvendige vækst på landbrugsbedrif-
terne og styrke den landbrugsproduktion, der er så vigtig 
for Danmark, er især en lettelse af generationsskifte og 
jordskatter helt afgørende. 

Det forekommer derfor paradoksalt, at regeringen på 
den ene side ønsker at gøre en indsats for de små og 
mellemstore virksomheder og skabe vækst og arbejds-
pladser, og på den anden side fravælger et af de tiltag 
– lempeligere vilkår ved generationsskifte - som ville gøre 
en markant forskel for en lang række virksomheder, ikke 
blot i landbruget. og i lyset af, at en lang række nabo-
lande allerede har indført en langt mere lempelig gene-
rationsskifteordning, i sverige sågar under socialdemo-
kratisk regering, virker det blot endnu mere grotesk, at 
regeringen vælger at fastholde en ordning, som påfører 
Danmark markant vanskeligere vilkår end konkurrenterne 
og kollegerne i de øvrige eU-lande.

bo- og gaveafgiften medfører et helt uhensigtsmæssigt 
kapitaldræn fra de små og mellemstore virksomheder, når 
der ved ejerskifte til en ny generation skal betales 15 %  
i strafafgift til staten - penge, der ellers kunne være 
brugt til investering og vækst. Det betyder for mange, 
at de skal ud og låne penge eller må sælge jord fra. 

Helt basalt kan arveafgiften være tungen på vægtskå-
len mellem et landbrug i udvikling eller et landbrug, der 
kun lige kan holde skindet på næsen. Uden en indsats 
på dette område må en lang række virksomheder enten 
helt opgive generationsskiftet eller videreføre virksom-
heder, der ikke er gearet til dén udvikling, som netop er 
en forudsætning for indtjening og vækst.

■ VÆKSTPLAN DK
således virkede det da også uforståeligt, at netop en 
fjernelse af arveafgiften ikke blev gennemført i første 
hug, da regeringen i april præsenterede sin samlede 
Vækstplan Dk.

Men sagsforløbet omkring vækstplanen viser dog, at 
det med vedholdenhed og pres fra landbrugets centrale 
organisationer rent faktisk kan lykkes at bringe en af 
landbrugets mærkesager helt i front på den politiske 
dagsorden. sagsforløbet viser, at konstant fokus på 
generationsskiftevilkårene og konstant pres på det 
politiske Danmark – heriblandt også på den nye føde-
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vareminister, karen Hækkerup – er vejen frem, hvis det 
skal lykkes at gøre det lettere for næste generation at 
overtage danske familievirksomheder.

til gengæld er det glædeligt, at vækstplanen lægger op 
til, at afgiften på transport og energi lettes, og at spil-
devandstaksterne lettes. antallet af danske særafgifter 
og størrelsen på dem er de seneste år vokset, og det har 
været en hæmsko – særligt for eksportvirksomheder. 
glædeligt er det også, at virksomhedernes konkurrence-
evne generelt styrkes, og at mulighederne for at skabe 
vækst og beskæftigelse øges.

i udspillet lægges der således op til, at skatter og af-
gifter ikke stiger yderligere, og i en global virkelighed, 
hvor konkurrencen med udenlandske virksomheder er 
hård, gør det en mærkbar forskel, når omkostningerne på 
produktionen sænkes – eller i det mindste holdes i ro. Der 
er dog ingen tvivl om, at en yderligere lempelse af ener-
giafgifterne og en mere smidig og målrettet regulering 
hos de mange landmænd, som skaber råvaregrundlaget 
for fødevarevirksomhederne, kunne skabe grobund for 
endnu mere vækst og dermed flere arbejdspladser.

lidt flere tiltag, der kunne sætte yderligere skub i føde-
vareindustriens eksport, havde således været ønskeligt i 
regeringens vækstplan. Det er positivt med en øget be-
villing til kollektiv eksportfremme og øget fokus på finan-
sieringsrådgivning, men det er samtidig nødvendigt med 
langt mere målrettet rådgivning på vækstmarkederne til 
de mange virksomheder inden for landbrugs- og fødevare-
sektoren, der trods alt står for 24 % af dansk vareeksport.

■ PESTICIDSTRATEGI
i februar fremlagde regeringen sin pesticidstrategi, der 
baserer sig på fire hovedelementer: skrappere godken-
delse af sprøjtemidler, styrket indsats for at beskytte 
grundvandet, øget fødevaresikkerhed og skærpet kon-
trol med sprøjtemidler. strategien indeholder bl.a. forslag 
om en årlig måling af udviklingen af resistens overfor de 
tilladte sprøjtemidler, en klarhed om de reelle årsager til 
lukning af vandboringer og en deadline på udpegningen 
af pesticidfølsomme områder. 

Det er absolut glædeligt, at strategien tager risikoen 
for resistens alvorligt, men regeringens mål om en 40 % 
pesticidreduktion over de næste tre år bør dog løbende 
evalueres. Forudsætninger som klima, resistens og syg-

Hovedelementerne i Vækstplan DK

Lavere afgifter på energi
reduktion af virksomhedernes afgifter på energi 
gennem bl.a. en afskaffelse af energispareafgiften 
(Co2-afgift på el), tilskudspulje til el-intensive virk-
somheder, yderligere tilskud til industriel kraftvar-
me og lempelser vedrørende overskudsvarme og 
brændsel til proces.

Bedre adgang til finansiering
bedre adgang til finansiering og likviditet for virk-
somhederne gennem blandt andet forlængelse af 
momskredittiden for virksomheder, vækstlån til 
iværksættere, små vækstkautioner, erhvervsobli-
gationer og mulighed for nye ekF-eksportgarantier.

Lavere selskabsskat
gradvis reduktion af selskabsskatten og skattesat-
sen i virksomhedsskatteordningen fra de nuværen-
de 25 % til 22 % i 2016.

Konkrete lempelser
konkrete lempelser for særligt små og mellemstore 
virksomheder gennem blandt andet indførelse af 
fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskade-
forsikring.

Flere investeringer
Forøgelse af det planlagte niveau for offentlige 
investeringer samt en målrettet indsats for øgede 
investeringer i renovering af almene boliger og ener-
girenovering af statslige bygninger.

Vækst- og eksportfremme m.v.
styrket indsats for vækst-, eksport- og investe-
ringsfremme samt tiltrækning af højkvalificeret 
udenlandsk arbejdskraft.

Ramme til lempelser for erhvervslivet
ramme afsættes i perioden 2017 til 2020 til yderli-
gere målrettede forbedringer af rammevilkårene for 
dansk erhvervsliv.
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domme ændrer sig løbende, og disse uforudsigeligheder 
bør implementeres i en sådan målsætning. 

Målet bør være en pesticidstrategi, der er holdbar også 
på lang sigt, og det er ekstremt vigtigt, at pesticidstra-
tegien ikke fører til nye problemer med resistens, og 
tilsvarende vigtigt, at det løbende bliver vurderet, om 
afgiften vil føre til udfasning af afgrøder.

■ STØTTE TIL SVINEBRANCHEN
i april 2013 indgik tidligere daværende fødevaremini-
ster Mette gjerskov, landbrug & Fødevarer, 3F og Fø-
devareforbundet nnF en aftale, der giver 150 mio. kr. 
som investeringsstøtte til etableringen af nye danske 
slagtesvinestalde. Hensigten med aftalen er at styrke 
konkurrencekraften og fastholde flere af de eksporte-
rede smågrise i Danmark.

Den nye støtteordning er særdeles glædelig og må ses 
som et tegn på, at der nu er klar politisk opbakning til, at 
der fremadrettet skal satses på den danske slagtesvine-
produktion. Den nye støtteordning forventes at kunne 
dække 8–15 % af investeringen ved byggeri af nye stal-
de, og der vil kunne skabes op til 2.000 varige job plus 
de ca. 1.500 job i den periode, hvor de nye stalde bliver 
bygget. Ud over arbejdspladserne vil investeringsstøt-
ten også kunne sikre en større eksportværdi af dansk 
svinekød. 

Med regeringens utvetydige opbakning må det også 
forventes, at den finansielle sektor bliver langt mere 
tilbøjelig til at yde nødvendig restfinansiering, så der 
atter kan komme gang i væksten i den danske slag-
tesvinsproduktion.

støtteordningen, der er et fælles initiativ mellem føde-
vareministeren, fagforeninger, slagterier og landbrug, er 
åben for andre produktionsgrene i landbruget herunder 
kvæg og fjerkræ, men forventningen er, at de fleste 
investeringer vil ske i svinebranchen.

■ NY FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I EU
i marts 2013 indgik eU’s landbrugsministre en ny aftale 
om den kommende fælles landbrugspolitik (Cap - Com-
mon agricultural policy). aftalen bløder op på nogle af de 
hårdeste økonomiske slag for danske mælkeproducenter, 
men som helhed risikerer aftalen at blive dyr for dansk 
landbrug. 

aftalen giver nemlig mulighed for, at nationale regeringer 
kan flytte op til 15 % mellem pengekasserne, dvs. fra 

søjle 1 til søjle 2, hvilket bl.a. betyder, at den generelle 
hektarstøtte, som alle landmænd modtager, fremover 
kan blive beskåret yderligere med op til 15 %, og disse 
penge kan i stedet gives til fremme af økologi, miljø, natur 
og landdistrikter.

i praksis kan det betyde, at danske landmænd må afgive 
støtte, mens andre lande vælger at føre pengestrømmen 
den anden vej, så landmændene her får penge fra andre 
kasser. Det vil være en uheldig situation for den danske 
fødevaresektor og et alvorligt brud med den fælles 
landbrugspolitik.

Derudover ligger der i aftalen fortsat den skævvridning, 
at danske landmænd i forhold til miljø- og naturtiltag 
er langt længere fremme end deres kolleger i de øvrige 
eU-lande. og problemet er, at der langt fra er enighed om, 
hvad der skal tælle med som ”grønne tiltag”. 

For at komme denne skævvridning til livs er det afgøren-
de, at dansk landbrug bliver belønnet for de mange tiltag, 
der allerede er iværksat i Danmark for at forbedre miljøet 
f.eks. i form af kvælstofkvoter og krav om dyrkning af 
efterafgrøder. Dansk landbrug har i flere år været regu-
leret langt strammere på miljøområdet end mange andre 
landbrug i eU, og det bør tælle med på de danske mil-
jøregnskaber. ellers bliver udgangspunktet helt skævt. 

Det samme gælder debatten om at indføre et loft over 
landbrugsstøtten til store landbrug. en debat, som har 
bølget frem og tilbage de seneste par år, og som des-
værre endnu en gang ventes at indgå i forhandlingerne 
om Cap-reformen.

Det aktuelle forslag om et loft over den direkte støtte 
betyder, at store landbrug vil få fem procent mindre ud-
betalt af støtten, der overstiger 1,1 mio. kr. om året. tidli-
gere lød kommissionens forslag om et loft på 300.000 €, 
svarende til 2,2 mio. kr., og tidligere har en del af debatten 
ligeledes handlet om, hvorvidt indførelsen af loftet skulle 
gøres frivillig for medlemslandene. 

set i lyset af, hvordan de danske landbrugsbedrifter i 
forvejen er presset på konkurrenceevnen og i forvejen 
kæmper med bekostelige, bureaukratiske benspænd 
virker det som spil for galleriet igen at bringe dette loft 
på banen og som en direkte hån mod et gældsplaget 
landbrug, der kæmper for at vokse og skabe flere ar-
bejdspladser. en urimelig ”negativ særbehandling”, 
der som minimum bør give anledning til, at de enkelte 
medlemslande på nationalt niveau får mulighed for at 
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udligne den eventuelt mistede landbrugsstøtte, f.eks. 
over ejendomsskatten.

på landbrugsaftalens positive liste tæller ministrenes 
beslutning om at bløde op på den store omfordeling af 
støtten inden for hvert land. Her havde både kommis-
sionen og parlamentet lagt op til en fordeling, der ville 
indebære dramatiske indtægtsforskydninger mellem 
forskellige sektorer – den såkaldte interne udjævning 
– hvilket ville være et hårdt slag for danske mælkeprodu-
center. Det er således positivt, at der nu lægges op til en 
lempelse af nogle af de mest drastiske nedskæringer,  
selv om krisen i kvægsektoren langt fra er løst med 
denne beslutning.

■ MINISTERROKADE
et halvt år efter at fødevareminister Mette gjerskov havde 
siddet med til forhandlingerne om den fælles eU-land-

Tiltag i den fælles landbrugspolitik

Fordeling af landbrugsstøtte i EU
Det samlede landbrugsbudget reduceres, som aftalt 
i den overordnede budgetramme for 2014-2020. 

Fordeling af landbrugsstøtten i Danmark
i nogle medlemslande, herunder Danmark, er der af 
historiske grunde stor forskel på, hvor meget støt-
te de enkelte landmænd modtager pr. hektar, men 
der er nu fundet en langt mere balanceret løsning, 
hvilket er særligt positivt for de danske mælke- og 
kvægproducenter. 

Støtte til unge landmænd
Unge nystartede landmænd under 40 år vil fremover 
kunne få op til 25 % mere i landbrugsstøtte i fem år. 

Slut med støtte til lufthavne og golfbaner
ansøgere som lufthavne og golfbaner skal frem-
over udelukkes fra at modtage landbrugsstøtte, og 
medlemslandene kan udelukke yderligere ansøgere. 

Støtte til innovation og miljø
Der indføres mulighed for at yde engangskompen-
sation for større miljøindsatser samt højere tilskud 
til innovation. 

Grønne krav til den direkte støtte
en del af den direkte støtte til landmændene udbe-
tales fremover på betingelse af, at landmændene 
gennemfører en række miljøtiltag for at beskytte 
permanente græsarealer, dyrke forskellige afgrøder 
og udlægge en vis andel af deres areal som særlige 
miljøfokusområder. 

Mere fleksibel landbrugsstøtte
Det bliver muligt for medlemsstaterne at overføre 
midler fra den direkte støtte til landdistriktspoli-
tikken og omvendt. Den direkte støtte går til den 
enkelte landmand, mens landdistriktspolitikken går 
til f.eks. de landmænd, der iværksætter særlige tiltag 
til forbedring af miljø, økologi og lignende. 

Fra landbrugsjord til natur
landmænd, der ønsker at lægge landbrugsjord om til 
natur, kan fremover modtage en engangskompen-
sation, der betyder, at de fraskriver sig muligheden 
for at dyrke arealet igen. 

Styr på finanserne
Hvis eU’s landbrugsbudget ser ud til at skride, skal 
der skæres i landbrugsstøtten. små landmænd, der 
modtager mindre end 2.000 €, bliver undtaget.

brugspolitik, spillede statsminister Helle thorning-sch-
midt ud med en ministerrokade, der betød, at Mette gjer-
skov måtte overlade Fødevareministeriet til den tidligere 
social- og integrationsminister, karen Hækkerup (s). 

selskabet byder den nye minister velkommen og ser frem 
til et sagligt og konstruktivt samarbejde, ikke mindst om 
de anbefalinger, natur- og landbrugskommissionen har 
fremlagt, herunder vækst og beskæftigelse i landbrugs-
erhvervet.

■ KLIMAPLAN
kort tid efter ministerrokaden kom så regeringens kli-
maplan; en plan, som ikke kun for klimaet ligner en ren 
katastrofekurs. 

Ministerens oplæg til en klimaplan indeholder 78 punkter 
til Co2-reduktioner, og her er det især dansk landbrug, der 
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må holde for – f.eks. ved at lægge låg på gylletanke eller 
tage lavbundsjorde ud. sammenlagt vurderes de centrale 
ideer at ville koste landbruget over en mia. kr. 

Det giver dog ingen mening overhovedet, hverken sam-
fundsøkonomisk eller klimamæssigt at lægge et sådant 
åg på landbrugets skuldre – slet ikke i lyset af, at Danmark 
i forvejen er blandt de mest klimaeffektive lande med 
den laveste Co2-udledning pr. produceret mængde kød 
og korn. 

Hertil kommer, at landbruget stadig er hårdt mærket af 
den økonomiske krise, og det sidste, som dansk landbrug 
har brug for, er yderligere belastninger. i yderste konse-
kvens kan miljøkravene få den følge, at fødevareproduk-
tion og arbejdspladser flytter til udlandet. 

alene lovkravet om låg på gylletanke vil medføre en 
betydelig merudgift for landbruget og en forringelse 
af konkurrenceevnen, mens f.eks. forslaget om at tage 
lavbundsjorde ud vil betyde mistet fødevareproduktion 
og dermed mistede job og eksportindtægter til Danmark.

Det er helt uforståeligt, hvorfor disse indgreb skal rettes 
specifikt mod landbruget og helt uforståeligt, hvorfor 
klimaministeren ikke har skelet til de anbefalinger om en 
ny, målrettet miljøregulering, som natur- og landbrugs-
kommissionen netop er kommet med. 

endnu mere uforståeligt bliver det, når klimaplanen ses 
i lyset af vækstplanen, der – med regeringens egne ord 
– ”skal gøre Danmark klar til vækst, genskabe tilliden til 
fremtiden, styrke danske virksomheders muligheder og 
genvinde de tusindvis af private job, der blev tabt under 
krisen”. Det ligner en eklatant slingrekurs, når der blot fire 
måneder efter fremlægges en klimaplan, der signalerer 
alt andet end vækst og styrkelse, men tværtimod læg-
ger op til flere regler og øgede afgifter. 

klimaplanen og dens mange Co2-reducerende tiltag 
virker direkte skadelig for erhvervslivet og ødelæggen-
de for de initiativer, som skal sikre vækst i landbruget 
og erhvervslivet som helhed. afgifter er ikke vejen til 
vækst, og landbruget har i forvejen rigeligt med afgifter 
– langt flere end konkurrenterne i de øvrige eU-lande. 
Hvis landbruget pålægges nye store afgifter, kan det 
ende med, at fødevareproduktionen rykkes til udlandet, 
hvor varerne vil blive produceret med endnu større kli-
mabelastning pr. enhed. Dermed gavner klimaplanen 
ingenting, hverken for klimaet eller for erhvervslivet 
– snarere tværtimod.

■ FINANSLOVEN 2014
blot en uge efter offentliggørelsen af klimaplanen kom 
den nyudnævnte erhvervs- og vækstminister, Henrik 
sass larsen, med meldingen om, at landbruget er hans 
”førsteprioritet” og, at han nu for alvor vil have gang i 
debatten om, hvordan landbruget og fødevaresektoren 
kan erobre endnu større andele på vækstmarkederne. 
Målet er at skabe job og vækst i landbruget. en særdeles 
positiv melding, som patriotisk selskab – i lighed med 
mange af de øvrige landbrugsrådgivere – kun kan bakke 
op om. Målrettet miljøregulering, konkrete forbedringer 
af konkurrenceevne og tiltag, der kan sætte gang i inve-
steringer og generationsskifter, er nogle af de initiativer, 
der bør stå øverst på erhvervs- og vækstministerens 
prioriteringsliste.

Få dage efter præsenterede regeringen så sin finanslov 
for 2014, heri er bl.a. afsat 800 mio. kr. til grøn omstilling 
med mere skov og økologi. Det er positivt, at regerin-
gen har fokus på landbruget, men de klare, konkrete 
initiativer, der kan sætte skub i væksten i landbrugs- og 
fødevareerhvervet, er desværre ikke til at få øje på. og de 
klare vækstskabende initiativer ligger der ellers allerede 
i form af natur- og landbrugskommissionens anbefa-
linger om bl.a. en langt mere målrettet miljøregulering 
og en reformering af miljølovgivningen. et andet oplagt 
vækstinitiativ vil være en fjernelse af den varslede forsy-
ningssikkerhedsafgift, som er et administrativt mareridt 
for flere tusinde virksomheder. 

selv om finansloven for 2014 umiddelbart flytter milli-
arder af kroner rundt mellem forskellige områder, vil den 
samlede effekt på væksten være stort set neutral – et 
faktum, som politikerne bør medtænke, når den endelige 
finanslov skal forhandles på plads.

■ SKATS EJENDOMSVURDERINGER
samtidig med Finansloven gik rigsrevisionen i pres-
sen med sin store undersøgelse af de offentlige ejen-
domsvurderinger. en undersøgelse, som indeholdt en 
særdeles skarp kritik af skatteministeriet og af skat, 
som på grund af fejl i de offentlige ejendomsvurderinger 
er skyld i, at tusinder af boligejere kan have betalt for 
meget i grundskyld, arveafgift eller tinglysningsafgift.

For landmændene betyder det, at de kan have betalt for 
meget i skat, da ejendomsvurderingen danner grundlag 
for beregning af grundskyld på stuehuset, beregning af 
arveafgiften i familiehandler og af tinglysningsafgift ved 
ejendomshandler. især generationsskifter med dertilhø-
rende arveafgift kan have kostet de respektive landbrug 
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dyrt, fordi afgiften udregnes på baggrund af værdien på 
ejendommene. en for høj vurdering resulterer således i 
en for høj afgift.

Det er ikke blot kritisabelt, at boligejere ikke kan regne 
med deres ejendomsvurdering; hele sagen er også et 
kedeligt eksempel på, at der ikke i tide er blevet lyttet 
til den kritik, som flere – herunder patriotisk selskab – 
allerede for år tilbage gav udtryk for.

allerede i 2009 henvendte patriotisk selskab sig til den 
ansvarlige for ejendomsvurderingerne i skat og påpe-
gede, at de meget store stigninger i ejendomsvurde-
ringerne for land- og skovbrugsejendomme i 2006 og 
2008 kunne være foretaget på et fejlagtigt grundlag. i 
henvendelsen gjorde selskabet tillige opmærksom på, at 
en lang række af selskabets medlemmer efter al sand-
synlighed ville påklage deres vurderinger, og selskabet 
bad skat vurdere, om der var grundlag for en ekstra-
ordinær revision af land- og skovbrugsvurderingerne.

patriotisk selskab påviste endvidere overfor skat, at der 
i mange tilfælde var graverende fejl i indberetningerne 
af handelspriserne på landbrugsejendomme, hvor løsøre 
som maskiner, inventar, besætning og betalingsrettighe-
der var tillagt den faste ejendom.

skat svarede, at ejerne måtte påklage vurderingerne, 
såfremt de ikke var enige. patriotisk selskab førte i den 
forbindelse en række sager i landsskatteretten, hvor alle 
sager blev vundet eller fik medhold i overvejende grad. 

realistisk set er det ikke forventeligt, at der udbetales 
kompensation for de fejlagtige høje ejendomsvurderin-
ger. i så fald skulle den gamle værdiansættelse genop-
tages, og det løb er kørt. Men den skarpe kritik bør som 
minimum åbne for et bedre vurderingssystem og en 
større vilje hos skat til løbende at forbedre modeller 
og systemer, når utallige afgørelser i landsskatteretten 
viser, at vurderingerne ikke var korrekte.

■ ÆNDRING I REVISORLOVGIVNINGEN
Ved årsskiftet vedtog Folketinget en ændring i årsregn-
skabsloven og revisorloven, som også får betydning for 
revisorer, der er ansat i en landboforening, herunder også 
i patriotisk selskab. Ændringerne gælder pr. 1. januar 
2013.

registrerede revisorer, der er ansat i en landboforening, 
er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i revisorlov-
givningen, der betyder, at de kun kan revidere selskaber, 
der driver landbrugsvirksomhed. såfremt den samme 
revisor var ansat i en anden revisionsvirksomhed, ville 
han/hun ikke være omfattet af disse begrænsninger. 

statsautoriserede revisorer er ikke omfattet af denne 
undtagelse, og de må, så længe de er ansat i en landbo-
forening, slet ikke revidere selskabsregnskaber. 

i juni 2013 blev der vedtaget en række ændringer, der 
betyder, at uddannelsen som registreret revisor udfases. 
Undtagelsesbestemmelsen vil derfor i praksis miste sin 
betydning over tid og begrænse landbrugsrådgivnin-
gens muligheder for at afgive erklæring med sikkerhed 
(revisionspåtegning) på selskabsregnskaber. 

patriotisk selskab ser de seneste begrænsninger som 
et unødvendigt angreb på selskabets muligheder for 
at servicere kunderne hele vejen. Hvis argumentet for 
opstramningen er uvildighed fra revisors side, burde det 
kunne løses langt mere smidigt. patriotisk selskab ser 
ikke umiddelbart sindrige konstruktioner og forpligtende 
samarbejder med andre revisorer som løsningen på det 
problem. 

Den rigtige løsning må fortsat være at vurdere og 
gerne kontrollere det faglige niveau og uvildigheden 
i selskabets Økonomiafdeling, og med det som ud-
gangspunkt tillade selskabet at drive revisionsvirk-
somhed på lige fod med alle andre revisionsvirksom-
heder, eller i det mindste lade de statsautoriserede 
revisorer være omfattet af undtagelsesbestemmelsen.
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PATRIOTISK SELSKAB I ÅRETS LØB

■ DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE
i bestræbelserne på at sikre konstant udvikling og vækst 
hos medlemmerne ses de internationale samarbejder 
som en vigtig investering. De tætte relationer til samar-
bejdspartnere både i og udenfor europa giver mulighed 
for løbende at foretage benchmarkanalyser og hente 
inspiration til udviklings- og vækstmuligheder for med-
lemmerne. også i det forgangne år har selskabet arbej-
det for en styrkelse af disse internationale relationer.

agri benchmark Cash Crop - et internationalt netværk 
af landbrugsøkonomer - er et af disse internationale 
samarbejder, hvortil patriotisk selskab bidrager aktivt. 
agri benchmark Cash Crop udgiver hvert år rapporten, 
Cash Crop report, hvori bl.a. indgår en oversigt over 
de oftest forekommende planteavlsbrug, der indgår i 
det verdensomspændende netværk. rapporten giver 
detaljerede informationer om omkostninger ved produk-
tionssystemer og indtjeningsevne i de enkelte bedrifter 
inden for hvede, majs og oliefrø.

også samarbejdet agri benchmark pig & poultry, der 
blev igangsat i november 2012, vil fremover spille en 
væsentlig rolle i selskabets bestræbelser på at hente 
inspiration til medlemmerne og løbende benchmarke de 
danske bedrifter mod de udenlandske og sammenligne 
f.eks. produktionssystemer, rammevilkår, tiltag inden for 
dyrevelfærd, miljøbestemmelser, arealanvendelse osv.

■ NETVÆRK, ARRANGEMENTER OG MØDER
i lighed med tidligere år har selskabet i årets løb afholdt 
en lang række møder og arrangementer af såvel faglig 
som politisk karakter. De faglige møder og arrange-
menter er nærmere beskrevet under de enkelte faglige 
afdelinger.

som et udslag af bl.a. en række medlemmers frustration 
over den politiske ageren i landbrug & Fødevarer afholdt 
selskabet primo april et aftenmøde, hvor formand, Martin 
Merrild og søren gade, landbrug & Fødevarer, gav en ori-
entering om den aktuelle politiske situation og svarede 
på spørgsmål fra salen. Mødet var yderst velbesøgt, og 
de efterfølgende tilbagemeldinger fra deltagerne viste, 
at mødet havde været særdeles relevant og givtigt.

■ LANDBRUG & FØDEVARER
på landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november 
2012 blev den tidligere venstreborgmester fra struer, 

Martin Merrild, valgt som ny formand for primærbesty-
relsen, og som viceformand blev lars Hvidtfeldt, tolv-
mandssektionens formand valgt.

Det er glædeligt at konstatere, at der henover året har 
været stor aktivitet fra landbrug & Fødevarers side, både 
på de organisatoriske linjer i form af formandsmøder og 
foredrag rundt om i hele landet og på de politiske linjer i 
form at konstant fokus på landbrugets mærkesager og 
konstant pres på det politiske system. patriotisk selskab 
bakker op om denne linje og ønsker også fremover at 
understøtte tiltag og initiativer. 

■ DANSK LANDBRUGSRÅDGIVNING
i det daglige har patriotisk selskab et godt og tæt samarbej-
de med Videncentret for landbrug, men patriotisk selskab 
er stadig ikke en del af Dansk landbrugsrådgivning, da det 
fortsat er uklart, hvordan dette samarbejde og de deraf 
følgende omkostninger skaber værdi for medlemmerne. 

Vi ser med ærgrelse på den strategi, som Dansk land-
brugsrådgivning har lagt for dagen. strategien ud-
fordrer de frie markedskræfter. Vi så gerne, at Dansk 
landbrugsrådgivning forblev tro mod det oprindelige 
formål: at opretholde et fagligt beredskab til støtte for 
den politisk agenda på axelborg og ikke mindst samle 
fællesskabet om de faglige spidskompetencer, som de 
enkelte rådgivningscentre ikke kan løfte.

■ SAMARBEJDSRELATIONER
Ud over stærke, internationale samarbejdsrelationer har 
patriotisk selskab også i det daglige et tæt samarbejde 
med en lang række danske virksomheder og organisati-
oner. samarbejdsrelationerne spænder vidt - fra specifik 
faglig rådgivning til politisk interessevaretagelse.

Henover året har selskabet samarbejdet med bl.a.:

Svinerådgivning
på det svinefaglige område er der et samarbejde med 
bl.a. porcus svinefagdyrlæger & agronomer, agroopti, Dk 
svinerådgivning a/s, Midtjydsk energirådgivning, Danish 
Farm Design og skov a/s.

Økonomirådgivning
inden for økonomirådgivning samarbejdes med en række 
revisionsfirmaer og advokater samt diverse realkredit- og 
pengeinstitutter.
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Juridisk rådgivning
inden for juridisk rådgivning samarbejdes med ejendoms-
foreningen Danmark og en række advokatfirmaer.

Planteavlsrådgivning
inden for planteavlsrådgivning samarbejdes med stif-
telsen Hofmansgave, bramstrup Videncenter, Dlg/FaF 
og DlF-trifolium, der alle bidrager i forbindelse med af-
delingens forsøgsarbejde og maskindemonstrationer. i 
forbindelse med jordbundsanalyser samarbejdes med 
agrolab group i tyskland.

Miljørådgivning
inden for miljørådgivning samarbejdes med bl.a. Dansk 
Vindmølleforening.

Politisk interessevaretagelse
i forbindelse med politisk interessevaretagelse sam-
arbejdes med tolvmandssektionen, Danske godser og 
Herregårde samt Dansk skovforening.

Organisatoriske samarbejdspartnere
patriotisk selskabs organisatoriske samarbejdspartnere 
tæller landbrug & Fødevarer, Videncentret for landbrug, 
Det kgl. Danske landhusholdningsselskab, Dansk plan-
teskoleejer Forening, bYFo, Fynsk landbrugs eventfor-
ening og Centrovice.

Øvrige samarbejdspartnere
Øvrige samarbejdspartnere tæller syddansk Universitet 
og en række landbrugsskoler. Disse samarbejdsrelati-
oner vedrører især produktudvikling, undervisning og 
rekruttering.

Vi sætter stor pris på de faglige samarbejder og relati-
oner, der er med til at styrke rådgivningen og sikre den 
synergi, der skaber fremdrift og fornyelse.
.
■ FYNSK LANDBRUGS EVENTFORENING
Medio juni blev Det Fynske Dyrskue afholdt for 131. 
gang, og med knap 50.000 gæster blev dyrskuet igen 
en markant kulturbegivenhed på Fyn, der bragte land 
og by sammen. Dyrskuet formåede igen at fastholde 
et stort antal heste- og kvægudstillere, og dyrskuet 
måtte melde udsolgt af standpladser. Vejret gav dog 
nogle udfordringer, og især søndagen var præget af regn 
og blæst, hvilket også betød, at lidt færre gæster end 
normalt besøgte dyrskuepladsen om søndagen.

i lighed med sidste år blev der udsendt to fribilletter til 
samtlige medlemmer af Centrovice og patriotisk selskab. 

igen i år blev billetterne taget godt imod. Ca. 550 af patri-
otisk selskabs medlemmer benyttede sig af billetterne. 
også fra pressens side var der stor interesse for at følge 
og bringe omtale af dyrskuet.

Det økonomiske resultat forventes at ende med et un-
derskud; dog et mindre underskud end de foregående år. 
Det skyldes især et lavere antal betalende gæster end 
forventet, sidste år lå tilskuerantallet på 52.200.

besøgstallet viser dog, at der stadig er et stort publi-
kum, som er interesseret i at se og opleve, hvad moderne 
fynsk landbrug formår, når det præsenteres som en god 
kombination af faglighed og fornøjelighed. 

patriotisk selskab anser det for vigtigt ikke blot at bibe-
holde Det Fynske Dyrskue som en årligt tilbagevendende 
– og økonomisk bæredygtig  begivenhed, men også at få 
skuet til at udvikle sig og vokse.

Der er ingen tvivl om, at Det Fynske Dyrskue er et positivt 
udstillingsvindue for det samlede erhverv, og at skuet 
har stor værdi som kappestrid mellem fagfolk og som 
inspirationskilde. 

■ A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER
patriotisk selskab ejer ejendomsselskabet a/s Det 
Fynske landbocenter, der ejer ejendommen Ørbækvej 
276, odense. gennem de seneste år er der foretaget en 
række forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på såvel 
ejendommen som udenomsarealerne.

i det forgangne år er bl.a. de sanitære forhold og køkke-
net på første sal renoveret. 

ejendommen har p.t. tre lejere: patriotisk selskab, porcus 
svinefagdyrlæger & agronomer og Dk svinerådgivning 
a/s.

■ STRATEGIPROCES
i foråret 2013 blev patriotisk selskabs hovedplan 2009-
2013 afsluttet, og det er glædeligt at kunne konstatere, 
at trods en turbulent tid for erhvervet blev alle mål nået.

i efteråret 2013 iværksatte bestyrelsen en ny strategi-
proces med fokus på perioden 2013-2020. 

processen blev indledt med et fælles møde for besty-
relse, udvalg, direktion og ledende medarbejdere. blandt 
mødets hovedtemaer var: 
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1. strategiske samarbejder
2. Udvalgsstrukturen 
3. optimal rekruttering
4. Fremtidens vækstområder for rådgivningen
5. internationalt samarbejde – benchmarking og rådgiv-

ning i udlandet.

konklusionerne fra mødet blev efterfølgende gennem-
bearbejdet af bestyrelse og direktion.

i april 2013 afholdt bestyrelse, udvalg og ledergruppe 
et netværksmøde, hvor bestyrelsen fremlagde og gen-
nemgik status på strategiprocessen, ligesom oplæg til 
ny vision og mission blev drøftet.

i løbet af efteråret og vinteren 2013 involveres med-
arbejderne i strategiprocessen, og forventningen er, at 
bestyrelsen i foråret 2014 kan fremlægge en konkret og 
specificeret strategi for perioden 2013-2020.

■ DIREKTION, BESYRELSE OG UDVALG
i juni 2013 fratrådte Henrik Danielsen sin stilling som 
administrerende direktør i patriotisk selskab. efter seks 

år i ledelsen af selskabet ønskede Henrik Danielsen at 
rådgive i eget regi, på områder som rekruttering, besty-
relsesarbejde, ledelse, organisation m.m.

bestyrelsen i patriotisk selskab takker Henrik Danielsen 
for en god og stærk indsats gennem seks år, som bl.a. be-
tyder, at patriotisk selskab står godt rustet til fremtiden.

pr. 1. juli 2013 indtrådte nils rasmussen som ny admini-
strerende direktør i patriotisk selskab. nils rasmussen 
har været ansat i selskabet siden 1989; de seneste seks 
år som direktør og kommer således med betydelig erfa-
ring og et stort kendskab til branchen og de udfordringer, 
som erhvervet står overfor i disse år.

Christian Himmelstrup Vesterager tiltræder pr. 1. novem-
ber 2013 som direktør i patriotisk selskab. og vil sammen 
med adm. direktør nils rasmussen udgøre selskabets 
direktion. Christian Himmelstrup Vesterager kommer fra 
en stilling som business Unit Director i aleCtia a/s og 
har tidligere været adm. direktør i nature Consult. Han er 
uddannet agronom med speciale i landskabsforvaltning 

Børnedyrskuet fejrede 60 års fødselsdag i 2013
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fra Den kgl. Veterinær- og landbohøjskole og har i hele 
sin karriere beskæftiget sig med højt specialiseret råd-
givning til bl.a. landbruget inden for områder som miljø, 
klimatilpasning og det åbne lands forvaltning.

Christian Himmelstrup Vesterager er bestyrelsesfor-
mand for fonden, der driver Veterinær- og landbohøj-
skole kollegiet, og som medlem af aftagerpanelet ved 
københavns Universitet for naturressourcer og Miljø er 
han i tæt kontakt med de jordbrugsrelaterede universi-
tetsuddannelser.

Bestyrelsen
patriotisk selskabs bestyrelse består af fem generalfor-
samlingsvalgte medlemmer og en medarbejderrepræ-
sentant. Direktionen, som består af adm. direktør nils 
rasmussen og en direktør, deltager i bestyrelsens møder.

Der har i årets løb været afholdt en række møder præ-
get af god og konstruktiv debat, ikke mindst i forhold 
til den aktuelle politiske dagsorden. Hovedtemaet på 
bestyrelsens møder er forretningsudvikling, herunder 
orientering til og fra henholdsvis bestyrelse, direktion 
og de faglige udvalg, den aktuelle erhvervspolitiske 
situation, selskabets økonomi samt sager i relation til 
a/s Det fynske landbocenter og Fyens stifts patriotiske 
selskabs Fællesfond.

patriotisk selskab har tre stående udvalg: Økonomiud-
valget, Husdyrbrugsudvalget og planteavlsudvalget. 
Udvalgenes formål er dels at give sparring til de re-
spektive afdelinger og selskabets ledelse (bestyrelse 
og direktion), dels at være selskabets ambassadører i 
faglige sammenhænge.

Udvalgene er sammensat med en formand valgt blandt 
bestyrelsens fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, 
fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, direktionen 
og ledende medarbejdere fra de respektive afdelinger.

bestyrelsens og udvalgenes sammensætning pr. 1. sep-
tember 2013 fremgår af årsberetningens side 3.

■ MEDARBEJDERE OG HR
i efteråret 2012 blev der afholdt afdelingsseminarer 
for planteavlsafdelingen, Økonomiafdelingen samt 
Husdyr, miljø- og juraafdelingen med henblik på at fast-
lægge en strategi for hver af afdelingerne i forhold til 
den gældende hovedplan. seminarerne blev afviklet i 
samarbejde med en ekstern konsulent, der assisterede 
procesmæssigt.
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som følge af blandt andet afdelingsseminarerne blev der 
nedsat en intern medarbejdergruppe, der skulle teste et 
kommende forløb i relation til salg for hele huset.

endvidere blev der iværksat et prøvekursus vedrørende 
salg og kundehåndtering over telefonen, med henblik på 
en bedre håndtering af mersalg og krydssalg internt i huset.

i januar og februar 2013 gennemførtes størsteparten af 
de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUs) for alle 
medarbejdere og ledere. grundet tidspres og lederskifte 
blev ca. 30 % af samtalerne dog udskudt til august og 
afholdt samtidig med lønsamtalerne. 

i januar 2013 blev der ligeledes gennemført en apV 
(arbejdspladsVurdering). Vurderingen blev gennemført 
via et elektronisk spørgeskema, der blev udarbejdet i 
henhold til gældende retningslinjer på området og kunne 
besvares anonymt.

resultaterne blev gennemgået i sU (samarbejdsUdvalg), 
i arbejdsmiljøgruppen og på et fællesmøde. Der blev 
gjort status over, hvilke forhold der er blevet løst siden 
sidste undersøgelse, og hvilke forhold der fremadret-
tet skal sættes ind overfor. Det gælder bl.a. problemer 
med kulde, varme og træk i huset, alle dele er føjet ind i 
husets løbende vedligeholdelsesplan, og det gælder en 
enkelt indikation om mobning, hvorfor området løbende 
er i fokus hos ledelsen, Hr, arbejdsmiljøgruppen og sU.

Medarbejderne
Medarbejderne i patriotisk selskab har fortsat et relativt 
højt uddannelsesniveau, og der har i det forgangne år 
været øget fokus på at tilbyde relevant efteruddannelse 
og dygtiggørelse via kurser m.v., hvilket vurderes som et 
positivt tiltag i forhold til at bibeholde, vedligeholde og 
udvikle medarbejdernes kompetencer.

antallet af ansatte i patriotisk selskab udgjorde pr. 1. 

ALDERSSTATISTIK PR. 1. SEPTEMBER 2013

alder antal

< 25 år 1

26 - 35 år 24

36 - 45 år 17

46 - 55 år 19

56 - 60 år 7

61 - 75 år 5

UDDANNELSER PR. 1. SEPTEMBER 2013

Uddannelse antal

advokat 1

agrarøkonom 2

akademimerkonom 4

Cand.agro. 11

Cand.scient. 1

Cand.merc. 2

Cand.polyt. 1

Cand.silv. 1

Datamatiker 1

executive Mba 1

HD 6

Jordbrugsteknolog 7

kontorassistent 3

landbrugstekniker 4

Merkonom 15

reg.revisor. 4

regnskabsassistent 5

statsautoriseret revisor 2

stud.jur. 1

andet 1

 ANTAL MEDARBEJDERE

anciennitet 2013 2012 2011

< 1 år 10 9 2

1 til < 5 år 12 17 25

5 til < 10 år 22 18 20

over 10 år 29 28 29

i alt 73 72 76

Flere medarbejdere har mere end en uddannelse. det er kun den 
længstvarende/højeste, der er nævnt.

Procentvis  
anciennitets-
fordeling

0 til 1 år 

40 %

14 %

16 %

30 %

1 til 5 år 5 til 10 år over 10 år 
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september 2013 73 medarbejdere samt en ekstern 
tilknyttet presse- og kommunikationsrådgiver. Medar-
bejderstaben fordeler sig med 41 kvinder og 32 mænd. 
gennemsnitsalderen i patriotisk selskab er 43 år, og 
medarbejdernes anciennitet viser, at 70 % af medarbej-
derne har været i selskabet over fem år, og i alt 40 % har 
været ansat over 10 år.

Fra 1. oktober 2012 til og med august 2013 har der 
været syv tiltrædelser og seks fratrædelser, heraf en 
pensionering. 

■ KOMMUNIKATION - MEDLEMSANALYSE
som en del af patriotisk selskabs strategiproces indgår 
også en kommunikations- og pressestrategi. kommu-
nikationsstrategien supplerer selskabets overordnede 
strategi og udpeger fokuspunkter og indsatsområder for 
perioden 2013-2020. strategien udarbejdes af og for-
ankres hos kommunikationskonsulenten og direktions-
sekretariatet i samarbejde med direktionen og ledelsen.

patriotisk selskab har gennem alle årene arbejdet med 
selskabets image og omdømme i omverdenen, og dette 
arbejde er fortsat det gennemgående tema i selskabets 
kommunikation og profilering. 

Med udgangspunkt i selskabets centrale kerneværdier 
skal kommunikationsstrategien sikre, at patriotisk sel-
skab forbliver den foretrukne rådgiver for professionelle 
jordbrugsvirksomheder, og at selskabet som landsdæk-
kende forening yder det enkelte medlem værdiskabende 
rådgivning på et førende niveau.

i foråret og sommeren 2013 gik selskabet i drift med en 
ny og mere moderne hjemmeside samt en ny designlinje, 
og i eftersommeren indførtes et nyt elektronisk nyheds-
brev som erstatning for den trykte udgave af ”nyt fra 
patriotisk selskab”. Det er dog stadig muligt at modtage 
en printet udgave af ”nyt fra patriotisk selskab”.

Bemanding pr. 1. september 2013

synlighed i medierne i 
perioden 2004/2005 - 
2012/2013
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Væsentligste grunde til at være medlem hos Patriotisk Selskab 

Områder hvor Patriotisk Selskab har sine styrker

Vigtige områder for at Patriotisk Selskab stadig er den foretrukne rådgiver fremover

Medieomtale og pressekontakt
De faglige medier og dagspressen udgør en af patriotisk 
selskabs centrale kommunikationsplatforme, idet disse 
medier giver mulighed for at nå bredt ud og synliggøre 
selskabets rådgivning, aktiviteter og standpunkter for 
en bred offentlighed.

patriotisk selskab har de seneste mange år arbejdet 
bevidst med formidling via pressen og har bl.a. kunnet 
konstatere en støt stigende pressedækning gennem 

årene – både i antallet af politiske og virksomhedsrela-
terede artikler og i antallet af faglige artikler, ligesom der 
er etableret faste samarbejder om levering af faglige 
artikler til enkelte medier.

antallet af negative omtaler er ikke opgjort, men der har 
skønsmæssigt kun været ganske få. 

omtalen af patriotisk selskab og selskabets aktiviteter 
er primært sket i de faglige medier såsom effektivt land-

Medlemsundersøgelse - se teksten side 24
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brug, landbrugsavisen og landbrug FYn, mens omtalen 
i de ikke faglige regionale og landsdækkende medier er 
mere sporadisk. Der har i årets løb været en markant 
stigning i antallet af faglige artikler, hvilket falder fint 
i tråd med selskabets satsning på en stærk faglig profil.

■ MEDLEMSUNDERSØGELSE 
i efteråret 2012 gennemførtes en medlemsundersøgel-
se blandt selskabets aktive medlemmer. Undersøgelsen 
blev foretaget primært som en elektronisk spørgeske-
maundersøgelse, hvor der bl.a. blev spurgt til brugen 
af selskabets nuværende produkter og rådgivning, til 
fremtidige behov for rådgivning og til vurderingen af 
selskabets kommunikative indsatser.

Ca. 25 % af de aktive medlemmer deltog i medlems-

undersøgelsen, til sammenligning var dette tal ved den 
seneste medlemsundersøgelse i 2002 på ca. 22 %.

Det generelle indtryk fra undersøgelsen viste, at kun-
derne er overvejende tilfredse med patriotisk selskabs 
produkter og ydelser, herunder den rådgivning og ser-
vice, de modtager fra selskabet.

som et supplement til den generelle medlemsundersø-
gelse har Økonomiafdelingen samt Husdyr-, miljø- og 
juraafdelingen iværksat en mere specifik evaluering 
målrettet den enkelte kunde. Det betyder bl.a., at kunder i 
Økonomiafdelingen ved aflevering af eksempelvis et års-
regnskab er blevet præsenteret for et evalueringsskema, 
der omhandler dels den netop afsluttede opgave, dels en 
mere generel evaluering af kundens engagement med 
Økonomiafdelingen.

bestyrelsen vil her endnu en gang benytte lejligheden 
til at takke for besvarelserne, herunder også de mange 
konstruktive forslag til, hvordan selskabet fortsat kan 
udvikle til:rådgivningsydelserne og samarbejdet med 
kunderne. resultatet af undersøgelsen vil indgå i det 
igangværende strategiarbejde.

■ PATRIOTISK SELSKABS ØKONOMI
Udviklingen i regnskabsåret
årets resultat blev 654.722 kr. mod 657.414 kr. i regn-
skabsåret 2011/2012. resultatet overføres til sel-
skabets egenkapital, som udgjorde 15.531.254 kr. ved 
regnskabsårets slutning. 

årets resultat blev bedre end budgetteret, hvilket skyldes 
et fortsat fokus på omkostninger, løbende effektivitets-

Medlemsudvikling i perioden 1996-2013
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forbedringer, samt en forbedring af resultatandelen fra 
a/s Det fynske landbocenter. selskabets omsætning 
blev 4 % mindre end i den foregående regnskabsperiode. 
selskabets uddebiteringspriser er i de seneste fire år kun 
reguleret en gang - dette med ca. 3 % i alt.

Den finansielle situation generelt tilsammen med et højt 
omkostningsfokus hos medlemmerne har budt på størst 
reduktion i efterspørgslen af ydelser fra Økonomiafdelin-
gen samt Husdyr- og miljøafdelingen, hvorimod plante-
avlsafdelingen viser god vækst i omsætningen. organisa-
tionen er, under hensyn til de enkelte afdelingers udvikling 
i omsætningen, løbende tilpasset i regnskabsperioden. 

på trods af erhvervets strukturtilpasning mod færre og 
større enheder, er det nogenlunde lykkedes at fasthol-
de medlemsantallet for aktive landbrugere. selskabets 
strategi om fortsat fokus på faglighed, og på landbrugs-
rådgivningen som det væsentlige, bevirker, at selskabet 
fortsat fastholder og udvider sin andel af markedet for 
landbrugsrådgivning.

ledelse og bestyrelse anser årets resultat som tilfreds-
stillende. 

Usædvanlige forhold
selskabets egenkapital primo er ændret med minus 
1.065.453 kr. Ændringen hidrører fra en korrektion af 
udskudt skat og dermed egenkapitalen i a/s Det fyn-
ske landbocenter, som ejes 100 % af patriotisk selskab. 
kapitalandele i tilknyttede virksomheder er ændret til-
svarende. 

Udviklingen i det kommende år 
Der budgetteres med et beskedent overskud i regn-
skabsåret 2013/2014. 

rådgivning fra Økonomiafdelingen forventes fortsat at 
udgøre omkring 70 % af den samlede omsætning i salg 
af rådgivning.

patriotisk selskabs andel af den samlede landbrugsråd-
givning har været stigende i de senere år. ledelse og 
bestyrelse forventer at denne udvikling fortsætter. 

■ TAK FOR GODT SAMARBEJDE
igen i år skal der lyde en stor tak til såvel bestyrelses- 
og udvalgsmedlemmer som ledere og medarbejdere for 
et godt samarbejde og en engageret indsats, der bl.a. 
betyder, at selskabet igen i år kommer ud med et godt 
resultat.
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bendt Wedell
bestyrelsesmedlem
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bestyrelsesmedlem
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bestyrelsesmedlem
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bestyrelsesformand

.

Bestyrelsen pr. 1. september 2013
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knud erik Christensen
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tlf. 6315 5414

Charlotte benn
kommunikationskonsulent
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tel. 6315 5467

sonny Couriol Hansen
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Planteavlsafdelingen tilbyder stor komPetence 

inden for Produktionsrådgivning i marken. afdelingen 

rådgiver 410 medlemmer med i alt ca. 100.000 ha, heraf 

er 215 med i den udvidede besøgsordning. 

afdelingen er således danmarksmester i markbesøg, 

da vi aflægger 3-4 årlige markbesøg På ca. 82.000 ha 

fordelt over hele landet.

planteavl
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■ DIN SPARRINGSPARTNER  
- OGSÅ I MARKEN
planteavlsafdelingen lægger stor vægt på at følge op 
på rådgivningen, og især på de enkelte markers særlige 
forhold, så driften hele tiden optimeres, og evt. proble-
mer tages i opløbet. Vi kontakter gerne kernekunder 
uopfordret, hvis det er relevant. 

■ 2 KONSULENTORDNINGEN
For ejendomme, der er tilmeldt ”Udvidet planteavlstjene-
ste”, har planteavlsafdelingen i 2012 indført en såkaldt 
”2 konsulentordning”. ordningen betyder, at der altid vil 
være tilknyttet mindst to konsulenter med et indgående 
kendskab til den enkelte ejendom.

ordningen sikrer stor fleksibilitet og mulighed for at 
skræddersy rådgivningen efter bedriften og efter eje-
rens individuelle ønsker.

endvidere giver ordningen konsulenterne større mu-
lighed for at komme tidligere i marken og dermed være 

Gennem årlige markbesøg, der giver detaljeret kendskab til den enkelte 
ejendoms marker, sikres god kvalitet i den faglige rådgivning, hvad en-
ten det drejer sig om strategisk planlægning, afgrødevalg, telefonrådgiv-
ning eller markbesøg. Den direkte omkostning til markbesøg tjenes let 
hjem ved optimeret gødskning eller sprøjtestrategi tilpasset de enkelte 
markers behov. 

med fra starten af vækstsæsonen, hvilket ligeledes giver 
mulighed for optimering på bedrifts- og markniveau.

■ DEXTER RATIO - JORDENS FRUGTBARHED
gennem de seneste to jordprøvesæsoner har planteavls-
afdelingen udtaget ekstra jordprøver til bestemmelse 
af forholdet mellem jordens indhold af ler og organisk 
bundet kulstof, også kaldet Dexter ratio.

kort fortalt giver Dexter ratio en indikation af jordens 
evne som dyrkningsmedie og kan også bruges som et 
værktøj i forbindelse med halmmanagement, da kend-
skabet til Dexter ratio giver mulighed for at vurdere, 
om det er hensigtsmæssigt at fjerne halmen, eller om 
halmen vil gøre mere gavn i jorden.

Dexter ratio viser, hvor jordens dyrkningsegenskaber evt. 
er forringede, og hvor galt det står til. en Dexter ratio på 
10 og derover markerer således en gradvis overgang fra 
jord med gode dyrkningsegenskaber til jord med forrin-
gede dyrkningsegenskaber. 

PLANTEAVLSAFDELINGEN PR. 1. SEPTEMBER 2013

Sekretær
Jette post

Chefkonsulenter
erik andkær pedersen

troels toft

Seniorkonsulent
rune Munch-andersen

Planteavlkonsulenter
Morten Holmgaard

Morten eshøj
Jan nielsen

Michael stensgaard toft
Mia Worsøe Hansen

peter Hvid
sara bjergskov
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i praksis bruges Dexter ratio til at få et overblik over, hvor 
tæt jorden er på at have forringede dyrkningsegenska-
ber, eller - hvis den allerede har forringede dyrknings-
egenskaber - hvor alvorligt det er, og hvor lang tid det 
vil tage at få de gode dyrkningsegenskaber tilbage. 
kort sagt: Dexter ratio er på lerjorde et redskab til at 
vurdere, om det er forsvarligt at fjerne halm og tære på 
jordens indhold af organisk materiale, eller om der skal 
tilføres mere organisk materiale ved at snitte halm, til-
føre organisk gødning eller øge andelen af frøgræs og 
efterafgrøder.

Ved jordprøveudtagning på minimum 200 ha udta-
ges der for hver tiende standardjordprøve én gratis 
Dexter-jordprøve. 

Dextor ratio udtages positionsbestemt med gps i en 
plet på cirka 5 meter i diameter, hvilket gør, at stedet ved 
næste jordprøveudtagning kan genfindes og analyseres 
for, hvordan Dexter ratioen har ændret sig siden sidst. 
Det giver et godt indblik i, hvorledes den nuværende drift 
påvirker jordens dyrkningsegenskaber. Med baggrund 

Jordprøveudtagning

i planteavlsafdelingens gode erfaringer med Dexter 
ratio opfordres alle planteavlsejendomme til dels at få 
foretaget jordprøver af traditionel karakter, dels at få 
foretaget jordprøver med en Dexter ratio-analyse for øje.

■ PLANTEAVLSKONFERENCE 2013
Under overskriften ”Mød europamesteren i hvededyrk-
ning – og mange andre mestre i planteavl” afholdt sel-
skabet i januar 2013 den årlige planteavlskonference.

Dagens program bød på følgende indlæg:
• indtryk fra pløjefri dyrkning i tyskland og maskinde-

monstration på bramstrup
• praktiske fif og finurligheder og status på Dexter ratio
• Det skal du vide om efterafgrøder, randzoner, kryds-

overensstemmelse og andet skrammel
• Vores strategi i de større afgrøder
• Hvad lærte vi af bygkampen samt status på de nye 

skadevoldere og de nye vækstreguleringsmidler
•  Hvad viser de nyeste forsøg med jordpakning, og hvad 

kan man opnå ved kontrolleret dræning? 
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•  Mød sommerens europamester i hvededyrkning. Hør 
også om resultaterne i en tilsvarende konkurrence i 
raps ved Dlg Feldtage

•  Hvad kan danske frøavlere lære af udlandet?
•  Hvad skal man som avler vælge hvedesorter efter nu 

og i fremtiden? Hvad betyder kvælstofniveau, konkur-
renceindeks, resistens og hvedetype for sortsspecifik 
dyrkningsstrategi? 

• Driften af knuthenborg gods
•  giver forsøg på Ultanggård og landsforsøg anledning 

til ændringer i svampestrategien? brug af sensor i 
svampesprøjtningerne og anden ny teknologi

• Hvad vil de nye afgifter og nye formuleringer af kend-
te midler betyde for den fremtidige strategi?

Ud over selskabets egne konsulenter var følgende 
blandt dagens foredragsholdere: godschef evald Jensen, 
knuthenborg; landskonsulent ghita Cordsen nielsen, Vi-
dencentret for landbrug; specialkonsulent Janne aalborg 
nielsen, Videncentret for landbrug og hvedeforædler 
Finn borum, sejet planteforædling.

■ SORTSFORSØG - FORSØGSENHED FYN
Fra og med 2013 har Forsøgsenhed Fyn, der består af 
Centrovice og patriotisk selskab, overtaget de sortsfor-
søg, der tidligere lå i regi af landscenter for planteavl.

Vintersæden er placeret i forsøgsparcellerne på bram-
strup Videncenter, mens vårsæden er placeret på for-
søgsarealer nær tietgenbyen ved odense.

gennem vækstsæsonen skal sorterne evalueres ud fra 
forskellige parametre, herunder både de fænotypiske 
træk såsom højde og nettoudbytte og de genotypiske 
træk såsom sygdomsmodtagelighed/resistens.

■ DEMONSTRATION AF SÅMASKINER
efterårsdemonstrationen 2012 blev afholdt den 11. 
oktober på bramstrup Videncenter. årets demonstra-
tion, der havde titlen ”såmaskiner for mange millioner”, 
bød på ikke færre end 17 forskellige såmaskiner og tre 
forskellige systemer. Der blev kørt i alt 38 gange i pløjet 
og harvet jord samt direkte. enkelte maskiner kørte ikke i 
det pløjede system, mens andre sprang over den direkte 
såning. alle kørte dog i det harvede system.

to af de deltagende såmaskiner, henholdsvis amazone 
Cayena 6 m med gødningsplacering og Centurion 600 
fra great plains, havde tillige Danmarkspremiere, da 
ingen af de to maskiner tidligere havde været vist i 
Danmark.

amazone cayena 6 m
såmaskine med 3 rækket tandskær med 16 cm rækkeafstand.

såsektionen efterfølges af en efterharve og til sidst en kraftig 
gummihjulspakker med gødningsplaceringsudstyr. 

Great Plains centUrion 600
skiveskærsåmaskine. Planeringsplanke placeret mellem taller-
kendiskene og pakkehjulene. Kan placere gødning enten ved at 

have en slange, der smider gødningen efter såskærene eller ved at 
have skiftet planér-planken ud med gødningsskær, der kan placere 

gødningen under såsæden. 

Planteavlskonference 2014
afholdes på Odense Congress Center

torsdag den 30. januar.
Indbydelse bilagt dagsorden udsendes 

ca. 8 dage før konferencen.
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Ud over ovennævnte to maskiner blev følgende fremvist:
• Dal-bo supermax 3 m
• Horsch: Focus 6 tD og pronto 6 D C ppF
• kongskilde: Flexi Drill 3 m med Dal-bo frontgrubber
• kuhn speedliner 4000, kuhn Megant Qs 600 med Dal-

bo level-Flex 6 m, og kuhn nC 4004 Combiliner med 
Dal-bo frontgrubber

• kverneland MsC 400+
• lemken Compact-solitair 9/600 kk
• pöttinger: terrasem r 6 m
• VM seeders: VM såmaskine 3 m
• Väderstad: rapid 3, spirit 4 m og spirit strip till 4 m 

med gødningsplacering, rapid Combi maskine system 
disc, Crossboard Heavy med rapid lift 3 m.

trods årstiden viste vejret sig fra sin bedste side med 
blot en enkelt regnbyge, og såvel de deltagende virk-
somheder som de mange besøgende havde en god og 
udbytterig dag.

■ RANDZONER
Der er nu fremkommet en endelig afklaring om både pla-
cering og anvendelse af de lovpligtige randzoner. Der 
resterer dog fortsat en afklaring af, hvad der skal ske, nu 
da det kan konstateres, at det forventede antal ha langt 
fra er opnået. ifølge de indsendte eU-ansøgninger er 
der 38.000 ha randzoner mod forventet 50.000 ha. 
Med baggrund heri vil naturerhvervstyrelsen nu kon-
trollere opfyldelsen af loven langs specifikke vandløb, 
hvor det antages, at der bør forefindes randzoner, og 
hvor det tillige fremgår, at der ikke er søgt kompensa-
tion. landmændene skal desuden i efteråret indsende 
en supplerende ansøgning om udbetaling af randzo-
nekompensation gennem natur erhvervstyrelsens 
tast-selv system. 

en endelig afklaring på kompensationen for at udlæg-
ge randzoner har længe været meget uklar, men er nu 
landet på en statsstøtteordning i modsætning til tidli-
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gere, hvor finansieringen oprindeligt var tænkt at være 
eU-finansieret. randzonekompensationen er ifølge eU 
omfattet af reglerne for "de minimis"-støtte. Dette be-
tyder, at der på hver bedrift maksimalt kan udbetales 
7.500 € samlet i statsstøtte over en tre-årig periode. 

Det betyder i praksis, at hvis den pågældende bedrift 
ikke  harfået udbetalt andre statslige tilskud, der er 
omfattet af "de minimis"-ordningen, kan der udbetales 

ca. 55.000 kr., svarende til kompensation for 8-9 ha 
randzone. Dette betyder, at der for ejendomme med 
meget store randzonearealer over 8-9 ha ikke vil kunne 
udbetales fuld støtte i de sidste år, når beløbsgrænsen 
på 7.500 € er overskredet. 

er der udbetalt støtte i form af f.eks. ”lag-midler” el-
ler støtte til udvikling af fødevarevirksomheder, indgår 
disse beløb også i beregningen. Derudover kan støtte 
til ansættelse af voksenlærlinge også indgå i beregnin-
gen, hvis det fremgår af tilsagnsskrivelsen til ordningen, 
at den er omfattet af ”de minimis”-kravet. selvom en 
lodsejer når loftet på 7.500 €, opfordres til, at der søges, 
da der p.t. arbejdes på at ændre beløbsgrænsen på ”de 
minimis”-ordningen.

i perioden 16. september - 22. oktober 2013 skal lods-
ejerne indsende en supplerende ansøgning om udbe-
taling af randzonekompensation. 

ifølge naturerhvervstyrelsen er det dog kun ansøgere, 
der søger om nationalt tilskud (de minimis) i september/
oktober 2013, som er berettigede til randzonekompen-
sation. nogle lodsejere vil desuden modtage et brev om 
kontrol af randzoner, hvilket skyldes, at det samlede 
randzoneareal, hvortil der er søgt randzonekompen-
sation, er større end det randzoneareal, der fremgår af 
kompensationskortet.

naturerhvervstyrelsen har manuelt gennemgået de 
berørte markblokke for ikke at sende unødvendige bre-
ve ud. Mange sager skulle derfor allerede nu være løst 
administrativt – bl.a. de sager, hvor en afvigelse skyldes, 
at en randzone på kompensationskortet ligger forskudt 
i forhold til kronekanten.

Hvis det ikke ud fra oplysningerne i Fællesskemaet eller 
på randzonekompensationskortet er muligt at se, hvor 
de ekstra randzonearealer er beliggende, sender natur-
erhvervstyrelsen et høringsbrev om sagen. 

Det skal desuden tilføjes, at eftersom vandplanerne 
skal i ny høringsrunde, vil de 140.000 ha ekstra efteraf-
grøder blive udskudt til planperioden 2015/2016.

Ændringen har medført spørgsmål om, hvornår en 
bedrift første gang skal overholde vilkår om ekstra 
efterafgrøder i en miljøgodkendelse. Det er nu afklaret 
ved Miljøstyrelsen, at vilkåret om ekstra efterafgrøder 
skal overholdes fra det førstkommende efterår.
se nedenstående eksempel.
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Eksempel:
en landmand begynder at udnytte en miljøgodkendelse 
pr. 1. januar 2014. af godkendelsen fremgår det, at han 
skal have 25 % ekstra efterafgrøder.

De ekstra efterafgrøder
- skal etableres i efteråret 2014 og frem
-  skal medregnes i opgørelsen af efterafgrøder for plan-

perioden 2014/2015 og frem.

■ FORSØGENE PÅ BRAMSTRUP 
Forsøgsmark 2013 bramstrup, også kaldet ”bram-
strupdagene”, blev traditionen tro afholdt medio juni i 
samarbejde med Dlg og DlF trifolium. igen i år var der 
begge aftener fuldt hus på det 8 ha store forsøgsareal 
på bramstrup Videncenter.

Mellem 400-500 mødte op til markvandring i forsøgs-
marken. aftenen bød også på mulighed for at møde 
medarbejdere dels fra patriotisk selskabs øvrige fag-
afdelinger, dels repræsentanter fra de deltagende ke-

mikaliefirmaer: basF, bayer, Dow, Dupont, Monsanto og 
syngenta.

Blandt årets temaer var:
• store forskelle efter etablering af frøgræs i vårbyg 

2012 – fra perfekt udlæg til omsåning
• sortsvalg i korn – nye spændende sorter herunder 

hybridsorter
• opdateret viden om græsukrudt og nye midler
•  sorter og dyrkningsstrategi i vinterraps
•  strategier for ukrudt og svampe
•  Middelvalg efter afgiftsomlægning og risiko for op-

bygning af resistens
•  resultater efter 17 forskellige såmaskiner med og 

uden placering af gødning – patriotisk selskabs såde-
monstration i efteråret.

Fremvisning af forsøg på Bramstrup juni 2013.
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økonomi
Økonomiafdelingen er målt på såvel ansatte 

som opgaver og indtjening den stØrste afdeling 

i patriotisk selskab. afdelingen tilbyder 

Økonomisk rådgivning i bred forstand. de 

vigtigste fokusområder i Økonomiafdelingen 

er at servicere kunderne med en hØj kvalitet i 

vores produkter og ydelser. 
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■ ØKONOMIAFDELINGEN PR. 1. SEPTEMBER 2013

■ LANDBRUGETS ØKONOMI 
De foreløbige Driftsanalyser 2012/2013 viser en mar-
kant fremgang i resultaterne fra markbruget. Fremgan-
gen var forventet og skyldes primært en kombination 
af bedre afregningspriser og udbytter i forhold til 2011. 
investeringerne falder i forhold til året før, men alligevel 
kommer planteavlerne ud af året med et likviditetsbehov 
fremfor et overskud. De har samlet set ikke genereret 
likviditet i året til afdrag trods høje afgrødepriser og 
historisk lav rente.

For svineproduktionen ses også en markant fremgang 
i indtjeningen i forhold til året før. Dette gælder ikke 
mindst for soholderne. Fremgangen er primært båret 
af bedre dækningsbidrag i både mark og stald. investe-
ringerne i branchen er markant større end i året før. til 

trods for normale indtjeningsforhold i mark og stald samt 
en historisk lav realkreditrente, så genererer svinepro-
ducenterne samlet set kun beskedne beløb til afdrag 
via årets drift.

Økonomien i mælkeproduktionen har været påvirket af 
faldende mælkepriser og højere foderpriser. Det betød 
et fald i resultatet i forhold til året før. 

samlet set blev de økonomiske resultater i landbruget 
forbedret. Forbedringen blev i høj grad drevet af bedre 
priser på afgrøder og svinekød. afkastningsgraderne er 
generelt øget, mens virksomhedernes soliditet stort set 
er uændret fra primo til ultimo året.

se tillige tabellen på side 41.

Økonomiafdelingen udgøres af erfarne og kompetente medarbejdere 
inden for bogføring, skat og årsrapporter, budgetter og almen finansiel 
rådgivning. Afdelingen hjælper også med andre økonomiske opgaver 
såsom ejerformer, ejendomshandler, strategi m.v. 
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VIRKSOMHEDENS SAMLEDE ØKONOMI, 1.000 KR. PR. EJENDOM
 Gennemsnit For de samme eJendomme

planteaVlsbeDriFter sVinebeDriFter

HØSTÅR 2012 2011 2010 2012 2011 2010

antal ejendomme 58 58 58 33 33 33

gnsn. størrelse markbrug, ha 323,4 318,9 290,9 208,3 200,7 191,5

gnsn. dyreenheder - - - 327 329 316

ÅRETS RESULTAT

Resultat af primær drift 1.331 811 287 2.274 1.288 1.005

andre erhverv 281 285 466 217 46 89

eU-støtte 757 761 690 458 466 443

Resultat før finansiering 2.369 1.857 1.442 2.949 1.801 1.537

Finansiering i alt -1.542 -1.660 -1.390 -1.688 -1.603 -2.122

private indtægter 300 291 264 166 204 174

Resultat før regulering og skat 1.127 488 316 1.427 402 -411

skat af årets resultat -219 -91 -112 -118 -39 -37

privatudtræk -495 -550 -439 -311 -452 -218

Ændring i egenkapital efter drift, skat og privat 414 -153 -235 998 -89 -667

BALANCE ULTIMO

Aktiver i alt 69.501 68.510 68.046 47.684 46.499 46.483

gæld og hensættelser -37.026 -36.189 -32.146 -36.145 -35.439 -35.124

Egenkapital 32.475 32.321 35.900 11.539 11.060 11.359

PENGEBINDING

Likviditet efter regulering og privat 548 109 6 1.046 202 140

investeringer -1.008 -2.867 -1.502 -1.810 -246 -245

Likviditetsoverskud/-behov -459 -2.758 -1.496 -763 -43 -104

nØgletal:

Rentabilitet (før ejeraflønning og skat)

afkastningsgrad, før ejeraflønning 2,6 % 1,9 % 1,4 % 5,2 % 2,8 % 2,3 %

egenkapitalforrentning 2,6 % 0,6 % 0,1 % 11,3 % 1,8 % -4,7 %

SOLIDITET

soliditetsgrad 46,7 % 47,2 % 52,8 % 24,2 % 23,8 % 24,4 %

Spredning i resultat før regulering og skat

3. kvartil (75 %) 1.638 1.037 900 1.629 909 767

1. kvartil (25 %) 690 28 -30 416 -727 -732
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■ EJENDOMSVURDERINGER
rigsrevisionen offentliggjorde den 21. august 2013 en 
kritisk rapport om skat’s håndtering af de offentlige 
ejendomsvurderinger, og at skat ikke havde reageret 
på signaler om overvurdering af ejendomme. ifølge 
rigsrevisionen skød skat ved siden af i tre ud af fire 
ejendomsvurderinger af beboelsesejendomme i 2011. 
Forkerte ejendomsvurderinger er dog ikke kun et problem 
for beboelsesejendomme. også for landbrug og erhvervs-
ejendomme kan der være væsentlige fejl i vurderingerne.

patriotisk selskab henvendte sig således i foråret 2009 
til den ansvarlige for ejendomsvurderingerne i skat og 
påpegede, at de meget store stigninger i ejendomsvur-
deringerne for land- og skovbrugsejendomme i 2006 og 
2008 kunne være foretaget på et fejlagtigt grundlag. 

skat svarede, at ejerne måtte påklage vurderingerne, 
såfremt de ikke var enige. patriotisk selskab har i den 
forbindelse ført en række sager i landsskatteretten, 
hvor alle sager er vundet eller har fået medhold i over-
vejende grad. 

statistikken for handel med land- og skovbrugsejendom-
me viser kun et meget begrænset antal handler af større 
ejendomme, og statistikken indeholder således mange 
mindre ejendomme, hvor værdien af bygninger vægter 
meget, når handelspriserne opgøres pr. ha. salg af større 
ejendomme med nyere produktionsfaciliteter til animalsk 
produktion vil endvidere kunne påvirke handelsprisen 
meget målt pr. ha. 

endvidere har patriotisk selskab overfor skat påvist, at 
der i mange tilfælde er graverende fejl i indberetningerne 
af handelspriserne på landbrugsejendomme, hvor løsøre 
som maskiner, inventar, besætning og betalingsrettighe-
der kan være tillagt den faste ejendom.

ovennævnte kan betyde, at statistikken for handel 
med landbrugsejendomme kan være misvisende, og at 
udviklingen i handelspriserne inkl. bygninger kan have 
medført fejlkonklusioner og forvekslinger for den reelle 
udvikling i jordpriserne.

skatterådet har efter indstilling fra skat vedtaget en 
række gennemsnitlige offentlige grundværdier for land-
brugsejendomme. (se tabellen side 44)

Fra 2004 til 2006 steg den offentlige grundværdi gene-
relt med 50 % (Østjylland 60 %) og igen med 40 – 60 %  
i 2008.

på grund af loft over stigningen i beregningsgrundla-
get for grundskyld på maksimalt 7 % p.a. på baggrund 
af vurderingen for 2001, har de store fremskrivninger 
af grundværdierne indtil nu ikke haft betydning for 
beregningen af grundskylden. Dette vil dog ændre 
sig de kommende år, hvorfor en for høj fremskrivning 
af grundværdierne vil have direkte betydning for den 
betalte grundskyld.

Ud over de store fremskrivninger i grundværdien har 
vurderingsmyndighederne i mange tilfælde hævet 
selve ejendomsværdien yderligere. Dette kan have stor 
økonomisk betydning ved beregning af gaveafgift ved 
generationsskifte, tinglysningsafgifter m.v.

selskabet har i nyhedsbrevet "nyt fra patriotisk selskab" 
orienteret om de nye ejendomsvurderinger og opfordret 
medlemmerne til at gennemgå disse nøje. nedenståen-
de orientering er udsendt efter den seneste offentlige 
ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012.

Ejendomsvurdering 2012
efter nogle meget store stigninger ved de offentlige vur-
deringer i 2006 og 2008, så har der i 2010 og senest ved 
den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012 
været moderate fald i vurderingerne. skats statistik for 
2012 viser således, at ejendomsværdien for landbrugs-
ejendomme samlet er faldet med 3 % og grundværdien 
med 11 %. For skove og plantager er vurderingen gene-
relt uændret.

Der kan være store variationer i ændringerne i ejen-
domsværdien på de enkelte ejendomme, og selskabet 
opfordrede derfor i foråret 2013 medlemmerne til at 
forholde sig til den nye ejendomsvurdering. Var vurde-
ringen ikke i overensstemmelse med virkeligheden, blev 
det anbefalet at påklage denne. 

Landbrug
For landbrugsejendomme var grundværdien nedsat med 
20 % i Østdanmark og 10 % i Jylland og på Fyn. 

ejendomsværdierne var forholdsmæssigt ikke nedsat i 
samme omfang som grundværdierne. alt andet lige bur-
de ejendomsværdierne følge udviklingen i grundværdien. 
Dog reguleres bygningstillæg m.v. ikke nødvendigvis med 
samme procent.

i de fleste tilfælde, hvor ejendomsværdien procentuelt 
ikke var faldet tilsvarende, havde skat i forbindelse 
med vurderingen for 2012 hævet den såkaldte tillægs-
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parcelværdiprocent. Værdien blev tillagt den offentlige 
grundværdi med det formål at finde jordens handelspris. 
tillægsparcelværdiprocenten varierede meget efter om-
råde, men lå typisk mellem 100 og 200 %.

selskaebt oplevede, at skat i mange tilfælde havde lagt 
sig fast på en fast handelsværdi af jorden og derfor re-
gulerede tillægsparcelværdien uden hensyn til boniteten 
på den enkelte ejendom.

Herudover tillagde skat værdien af boliger og drifts-
bygninger på baggrund af kvadratmeterpriser. Det var 
derfor vigtigt at forholde sig til bygningernes værdi både 
i forhold til de normtal, som skat anvender og i forhold 
til, om bygninger og areal stemte overens med de fakti-
ske forhold. Driftsbygningernes værdi burde falde som 
følge af slid og teknologisk forældelse.

på Fyn skulle ejerne være opmærksomme på, at vurde-
ringsprincippet var ændret. For 2012 indgår nu både 
jordens handelsværdi og driftsbygningernes værdi. De 
tidligere anvendte værdier for enten driftsbygninger 
eller tillægsparcelværdi skulle tilpasses således, at beg-
ge værdier nu indgik. særligt ejendomme med en stor 
bygningsmasse oplevede stigninger i ejendomsværdien.

endelig skulle ejere af mindre ejendomme være op-
mærksomme på benyttelseskoden, hvor bebyggede 
landbrugsejendomme var vurderet som kode 05, og 
ubebyggede landbrugsarealer som kode 17. skat havde 
i nogle tilfælde flyttet mindre landbrugsejendomme fra 
kode 05 til kode 01 (beboelse), hvilket bl.a. kan medføre 
en større ejendomsskattebetaling.

Skove
skat anmodede i foråret 2012 ejerne om at meddele 
væsentlige ændringer i skoven og eventuelt udfylde nye 
skovskemaer.

skovvurderingerne var baseret på konkrete beregnin-
ger af skovværdien ud fra skovejernes indberetninger i 
2006, hvor værdien blev beregnet ud fra tabelmateriale 
(venteværdier) for de enkelte træarter og boniteter. De 
efterfølgende vurderinger for 2008 og 2010 var ge-
nerelt en fremskrivning af 2006-vurderingen. tidligere 
blev der indsendt skovskemaer og beregnet skovvær-
dier hvert fjerde år. Der kunne således være sket store 
ændringer i skoven, hvis der ikke var indberettet oplys-
ninger siden 2006, herunder bl.a. bortfald af en række 
asketræer.

adamshøj Gods, ringsted
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GENNEMSNITLIG OFFENTLIG GRUNDVÆRDI, KR. PR. HA

2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012

nordøstsjælland 31.000 35.800 43.000 64.500 90.300 67.700 54.200

Øvrige sjælland 26.000 29.900 35.900 53.900 75.500 56.600 45.300

lolland-Falster 31.200 35.900 43.100 64.700 90.600 68.000 54.400

bornholm 12.100 12.100 14.500 21.800 34.900 26.200 21.000

Fyn 25.800 29.700 35.600 53.400 74.800 56.100 50.500

sønderjylland 19.300 22.200 27.800 41.700 66.700 50.000 45.000

Østjylland 21.600 24.800 29.800 47.700 76.300 57.200 51.500

Vestjylland 16.700 19.200 23.000 34.500 55.200 41.100 37.300

nordjylland 13.800 15.900 19.900 27.900 44.600 33.500 30.200

lig udfasning af økonomisystemet Ø90. Det er dog p.t. 
sikkert, at Ø90 også består i de kommende år. Dog vil der 
sandsynligvis i regi af Dansk landbrugsrådgivning side-
løbende blive fortaget en række sonderinger i retning af 
mulige alternativer til Ø90.

patriotisk selskab har gennem de seneste år sideløbende 
med Ø90 arbejdet med og tilbudt kunderne økonomisy-
stemet CaseWare, og andelen af regnskaber i CaseWare 
er nu over 100. 

Med baggrund i ovenstående nedsatte patriotisk sel-
skab i efteråret 2012 to fokusgrupper med det formål at 
undersøge brugernes anvendelse af økonomisystemer, 
herunder hvor disse systemer skaber værdi for brugerne.

grupperne var sammensat af fire kunder, to personer fra 
den finansielle sektor og to medarbejdere fra patriotisk 
selskab. De to grupper var opdelt efter henholdsvis Ø90 
segmentet og kunder med alternative økonomisystemer. 
Der blev afholdt to møder i hver gruppe.

generelt var deltagerne i fokusgrupperne tilfredse med 
deres økonomisystem, hvad enten det var Ø90 online, 
e-conomics, Dynamicnav, C5 eller brugerdata. Der var 
således ingen af disse systemer, som skilte sig ud som 
værende et foretrukket system. 

Der var derimod et ønske om, at patriotisk selskab 
kunne rådgive brugerne mere inden for de enkelte sy-
stemer. De enkelte brugere har forskellige præferencer 
for deres system. enkelte vil have behov for individuelt 
tilrettede systemer, mens andre vil kunne nøjes med 
mere standardiserede systemer som f.eks. Ø90 online 
og e-conomics.

skovværdien blev tillagt en kapitaliseret værdi af jagt-
rettigheder over 400 kr. pr. ha og nettoindtægten ved 
pyntegrønt.

grundværdien blev ansat til 25 % af skovens normalvær-
di med tillæg af evt. øvrige arealer og grunde.

Der omsættes kun ganske få skovejendomme, hvorfor 
det statistiske grundlag er spinkelt. skovejerne kunne 
med fordel tage udgangspunkt i det underliggende be-
regningsskema fra 2006/2012. 

Klage
en eventuel klage skulle være begrundet og kunne tage 
udgangspunkt i et eller flere af ovennævnte punkter. 
Hvis vurderingsmyndigheden (skat) var enig i klagen, 
kunne sagen genoptages. Var skat ikke enig i klagen, 
ville sagen blive videresendt til afgørelse i vurderings-
ankenævnet. 

patriotisk selskab har generelt haft succes med klager 
over de tidligere vurderinger og har senest vundet en 
række sager i landsskatteretten med nedsættelse af 
både grund- og ejendomsværdier.

skatteministeren sendte i januar 2013 et nyt lovforslag 
i høring, hvorefter det ikke længere skulle være muligt 
at påklage vurderingssager til landsskatteretten. Hø-
ringssvarene – fra bl.a. ejendomsforeningen Danmark 
– har vist stor utilfredshed med lovforslaget. patriotisk 
selskab forventer, at det også fremover vil være muligt 
at indbringe vurderingsklager for landsskatteretten.

■ Ø90
Henover det forgangne år har der med jævne mellemrum 
været røster om dels stop af udviklingen, dels en egent-
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For de brugere, som ikke anvender Ø90, er der generelt et 
behov for en styrkelse af budgetteringssystemerne, idet 
brugerne af alternative systemer enten havde anskaf-
fet tillægsprogrammer som budget 123 eller anvendte 
excel-modeller. 

selv om brugerne ikke anvendte tillægsfunktioner i sam-
me omfang, som der kunne forventes, så må det alligevel 
forventes, at denne del vil udvikle sig meget de kom-
mende år i forbindelse med den teknologiske udvikling. 
Her tænkes særligt på e-fakturaer, scanning af bilag m.v.

Der ligger en opgave for patriotisk selskab i at være mere 
proaktive på udnyttelsen af nye teknologiske muligheder 
og ikke mindst at få dette videreformidlet til brugerne.

For landbrugsregnskaberne kan det konstateres, at 
Ø90 har udviklet sig til en branchestandard, idet banker 
og kreditforeninger har indrettet deres systemer efter 
Ø90-rapporterne, som de er vant til at læse. Deltagerne 
fra den finansielle sektor gav også klart udtryk for, at de 
for de rene landbrugsvirksomheder foretrak Ø90-rap-
portene af hensyn til deres analysesystemer. 

For de kombinerede ejendomme med flere forretnings-
områder gav deltagerne fra banker og kreditforeninger 
dog udtryk for, at CaseWare-regnskabet var fint. lige-
ledes er det indtrykket blandt kunderne, at de i højere 
grad efterspørger en fuld afdelingsopdeling, som der 
bl.a. anvendes i CaseWare-rapporterne. en højere speci-
fikationsgrad og mængder i CaseWare vil sandsynligvis 
øge brugernes værdi, hvilket kun er et spørgsmål om 
detaljeringsgraden i kontoplanen.

For skatteregnskaberne var der generelt et ønske om 
et skattebilag, som i højere grad forklarer forskellen fra 
årsrapporten til den skattepligtige indkomst.

banker og kreditforeninger var endvidere meget glade 
for Ø90 budgettet og budgetopfølgninger med både 
resultat og likviditet. patriotisk selskab fik stor ros for 
også at have statusbudget med, hvilket ikke er almin-
deligt i branchen.

samlet set kan det konkluderes, at patriotisk selskab har 
en fordel ved at kunne tilbyde kunderne to systemer. 
Dels er det dermed muligt at efterkomme den finansielle 
sektors ønsker om rene landbrugsregnskaber i Ø90, dels 
er det muligt at levere et godt alternativ med fuld afde-
lingsopdeling til de mere komplekse virksomheder samt 
relativt enkelt at håndtere og opstille årsrapporter fra 

forskellige bogholderi-systemer. Det vurderes således 
at være en styrke, at patriotisk selskab dels kan levere 
branchestandarden i form af Ø90, dels kan sætte en ny 
standard med bedre afdelingsopdeling i form af vores 
CaseWare-løsning.

■ VIRKSOMHEDSANALYSER
patriotisk selskabs Virksomhedsanalyse er en unik vi-
sualisering af jordbrugsvirksomhedens økonomiske og 
faglige præstationer, som på en enkel og overskuelig 
måde opdeler virksomheden i ensartede profitcentre.

Virksomhedsanalysen muliggør benchmarking af resul-
taterne med sammenlignelige virksomheder på et fagligt 
højt niveau. 

selskabet har i august 2013 påbegyndt en opgrade-
ring af den teknologiske platform for udarbejdelse af 
Virksomhedsanalyserne, hvor den nye teknologi giver os 
mulighed for at gemme og generere yderligere nøgletal. 
samtidig forventes det, at den nye teknologi vil gøre det 
nemmere at udarbejde analyserne.

samtidig er påbegyndt et pilotprojekt, hvor muligheder-
ne undersøges for at give brugerne af Virksomhedsana-
lyserne adgang til data online.

■ HANDLEPLANER
patriotisk selskab lancerede i efteråret 2012 et nyt 
koncept for handleplaner, som er blevet rigtig godt 
modtaget af kunder og finansielle samarbejdspartnere. 

arbejdet med handleplaner ses i tre faser: 

1. Analysefasen
en beskrivelse af virksomheden, dennes resultater og 
potentiale for forbedringer. Udarbejdelse af en Virksom-
hedsanalyse vil i langt de fleste tilfælde været et stærkt 
udgangspunkt for en handleplan. Virksomhedsanalysen 
indeholder således en opdeling af resultatet i forskellige 
profitcentre samt en yderligere opdeling af markbrugets 
bidrag på afgrødeniveau m.v. resultaterne kan endvidere 
sammenlignes, og potentialet i de enkelte profitcentre 
kan opgøres.

alternativt kan indgangen til handleplanen også være 
en strategiplan.

2. Udarbejdelse af handleplan
Med udgangspunkt i konklusionerne fra analysefasen 
udarbejdes i samarbejde med ejer, ledelse og fagkon-
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sulenter en handleplan for at udnytte potentialet og 
forbedre resultatet mest muligt. indsatsområderne 
prioriteres efter størst mulig økonomisk effekt med 
skyldig hensyn til risiko samt praktisk gennemførlighed. 
Der opstilles tidsplan, mål og milepæle samt ansvarlige 
for de enkelte områder.

3. Opfølgning på handleplan
koordinering og opfølgning på indsatområder og mål i 
handleplan. Handleplanen forventes at løbe over tre år.

■ LANDBRUGETS FINANSIERINGS BANK
erhvervs- og Vækstministeriet har bragt Finansrådet, 
landbrug & Fødevarer, nykredit og Dlr kredit sammen 
i en aftale om at etablere landbrugets Finansierings 
bank. Finansiel stabilitet a/s indgår også i løsningen. 

Formålet med landbrugets Finansierings bank er at yde 
anlægsfinansiering til landbrug med effektive driftslede-
re og nye unge landmænd, der er tilstrækkeligt dygtige 
til at indgå i et generationsskifte, men som ikke kan 
tiltrække den fornødne bankfinansiering. landbrugets 
Finansierings bank vil derved bidrage til at genetablere 

HÆNDELSESFORLØB FOR EN OVERDRAGELSE AF ET LANDBRUGS ENGAGEMENT
MED LANDBRUGETS FINANSIERIGNSBANK (LBF)

SKRIDT BEGIVENHED

1
pengeinstituttet og den effektive landmand bliver enige om at kontakte lFb, idet begge parter kan se, at landmanden 
er ude af stand til på noget tidspunkt at kunne servicere hele sin gæld til pengeinstituttet.

2
lFb screener landmanden og bedriften for at vurdere, om landmanden driver bedriften effektivt og kompetent, da det 
er et krav for at kunne komme i betragtning til en aftale om finansiering.

3
Hvis screeningen viser, at landmanden er effektiv, udarbejder uvildige konsulenter en 360 graderes analyse af 
bedriften. analysen fastslår, hvor meget af den nuværende gæld, som kan serviceres fra driften - og der udarbejdes en 
handlingsplan for de kommende 5 år.

4

Der indgås en samarbejdsoverenskomst mellem landmanden, pengeinstituttet og lFb, hvor en del af engagementet 
overføres til lFb og resten indfryses i pengeinstituttet. pengeinstituttet yder fortsat driftskreditter til landmanden. 
Der fastsættes en økonomisk gevinst, som tilfalder pengeinstituttet, hvis handlingsplanen realiseres. Hvis landmanden 
realiserer den økonomiske gevinst, bliver denne brugt til at afdrage den indefrosne gæld i pengeinstituttet.

5
når aftalen er indgået overdrages en del af engagementet til lFb og pengeinstituttet modtager 85 % af det overførte 
engagement i form af obligationer udstedt af lFb og yder lFb et stående lån på 15 % Derved opnår pengeinstituttet 
en solvens- og likviditetslettelse.

6
pengeinstituttet kan vælge at belåne obligationerne i nationalbanken for at få funding til at yde nye lån til andre 
kunder.

7
landmanden gennemfører i løbet af de 5 år handlingsplanerne og afvikler på sit lån i lFb. samtidig udtrækkes obliga-
tionerne overfor pengeinstituttet. Ved udløbet af handlingsplanen udbetales den økonomiske gevinst til pengeinsti-
tuttet, som afdrag på indefrysningen, hvorefter resten eftergives.

8 landmanden kan flytte sit lån fra lFb tilbage til pengeinstituttet.

strukturtilpasningen af dansk landbrug og til at stabi-
lisere især mindre pengeinstitutter med en betydelig 
landbrugseksponering. 

nedenstående typer af landbrugskunder kan få gavn af 
landbrugets Finansierings bank: 

Rekonstruktion 
Dygtige og effektive driftsledere, som har en større 
gæld, end det er muligt at servicere fra bedriften, men 
som det er muligt at rekonstruere. 

Rentable investeringer 
Dygtige og effektive driftsledere med driftsoverskud 
og evne til at betale deres gæld, men som alligevel ikke 
er i stand til at få finansieret rentable investeringer til 
vedligehold af eller udvidelse af produktionskapacitet 
i deres nuværende pengeinstitut eller hos andre pen-
geinstitutter. 

Generationsskifte 
Dygtige og effektive driftsledere, som har erfaring og 
de fornødne forudsætninger for at kunne etablere sig 

kilDe: WWW.lbFbank.Dk
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ejerne af ”maxim terneew”. Fra venstre søn, barnebarn, far og 
yderste til højre den russiske tolk

som selvstændig erhvervsdrivende ved køb af en bedrift 
eller ved generationsskifte, men som ikke er i stand til at 
tilvejebringe finansieringen.

■ RUSSISK LANDBRUGSPRODUKTION
patriotisk selskab deltog med to medarbejdere i den år-
lige Cash Crop Conference, der i år blev afholdt i rusland.

russisk landbrug har de seneste 20 år gennemgået 
en enorm udvikling. sovjetunionens ophør i december 
1991 medførte et voldsomt fald i landbrugsprodukti-
onen, specielt i 1992, men også i de følgende år. siden 
da er der sket meget, og rusland er i dag blandt verdens 
største korneksportører. korneksporten består især af 
møllehvede til nabolandene.

landbrugets historiske baggrund, præget af kollektiv-
brug og statsbrug baseret på store enheder, gør, at den 
grundlæggende landbrugsstruktur er indrettet herefter. 
For eksempel er landbrugsarealet inddelt rationelt, så 
omdriftsjorden er samlet i store regulere marker (oftest 
større end 200 ha). Jorden i sortjordsområdet omkring 
byen Voronezh ca. 450 km syd for Moskva koster typisk 
omkring 3.500 kr. pr. ha, men kan godt koste det tredob-
belte, hvis den er samlet og registreret. 

på trods af det grundlæggende rationelle set-up af land-
bruget var der i det tidligere sovjetunionen problemer 
med mangel på fødevarer. knapheden skyldes i høj grad 
svind, lav arbejdsmoral og korruption, men også dårlig 
planlægning og styring af landbrugssektoren.

Det moderne rusland ønsker grundlæggende at være 
selvforsynende med så mange fødevarer som muligt 
og ikke kun korn. af den årsag findes forskellige låne- 
og støtteordninger, der understøtter bl.a. investering i 
produktion af animalske fødevarer. en væsentlig sideef-
fekt ved øget animalsk produktion er skabelsen af flere 
arbejdspladser i landområderne.

rådigheden over den russiske landbrugsjord spænder 
bredt. Fra små og mellemstore private landbrug til store 
agroholdings, der kan råde over enorme landbrugsarea-
ler, hvor flere hundrede tusinde ha ikke er unormalt. 

Familiegården ”Maxim Terneew”
gården, der er ejet af far og søn, blev erhvervet i 1992 
med et tilhørende areal på 52 ha. i dag dyrkes der cirka 
3.000 ha, hvoraf cirka 1.200 ha er ejet. De lejede arealer 
er typisk lejet for en periode på 25 år for at sikre kontinu-
itet i driften, og familien er ikke interesserede i at leje jord 

på korte aftaler. Der er i området lige blevet vedtaget en 
lov, der medfører en minimumperiode for jordleje på 3 år. 

i 2013 har det i dette område været tørt, og der forven-
tes væsentlig lavere udbytter, ca. 5,5 tons pr. ha i vinter-
hvede og cirka 2,5 tons pr. ha i vårbyg. kernemajsen kan 
gå hen og blive en ren katastrofe, hvis der ikke kommer 
mere regn. kernemajs er den afgrøde, hvor der er størst 
udbytteudsving, men der kan i alle afgrøder være meget 
store årsvariationer.
 
Jorden i sortjordsområdet er generelt meget frugtbar og 
udmærker sig ved en meget høj vandkapacitet på 300 liter 
pr. m3, hvoraf de 220 liter er tilgængelig for planterne. en 
af udfordringerne i området er at udnytte den begræn-
sede mængde nedbør, der falder i vækstsæsonen. Derfor 
arbejdes der med implementering af bl.a. no-till. en anden 
udfordring for russiske landmænd, som ejerne af ”Maxim 
terneew” fremhæver, er adgang til kvalitetsmaskineri til 

OVERSIGT OVER MAXIM TERNEEwS  
UDBYTTER I 2012

AFGRØDE
UDBYTTE

I TONS PR. HA

Vinterhvede 7,2

Vårbyg 6,2

kernemajs 10,5

solsikke 4,0

Vårraps 3,3
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en fornuftig pris. ofte er der en betydelig importtold på 
maskiner fra udlandet, ligesom transportomkostningerne 
ud i det store land er betydelig.

Muligheder og udfordringer
russisk landbrug synes på én og samme tid fuld af 
muligheder og udfordringer. Her findes masser af land-
brugsjord med en struktur, der muliggør stordriftsfordele 
i højeste potens. Her er ingen grænser for et landbrugs 
størrelse! nogle af de største landbrugere giver imidler-
tid udtryk for, at de ikke nødvendigvis er mere succes-
fulde end deres langt mindre kolleger. Det skyldes deres 
måske største udfordring lige nu - nemlig management 
af de ekstremt store landbrugsvirksomheder. andre iøj-
nefaldende udfordringer er mangel på god tilgængelig 
viden om landbrugsfaglige problemstillinger, og mang-
lende udvikling af genetisk materiale. Hertil kommer en 
lang række ikke landbrugsrelaterede forhold, som for 
eksempel dårlig infrastruktur.

■ PIG AND POULTRY
Det verdensomspændende agri benchmark samarbejde, 
som patriotisk selskab gennem en årrække har været 
medlem af, omfatter ud over Cash Crop nu også ”pig & 
poultry” eller på dansk agri bechmark svin og fjerkræ. 
Fjerkræsdelen er dog udskudt et par år.

agri benchmark svin er et globalt netværk af landbrugs-
eksperter i svinesektoren. netværket sammenligner og 
analyserer konkurrenceevne og opførelse af lønsomhed 
på bedrifts- og landeniveau verden over.

Målene for agri benchmark svin kan samles i følgende 
hovedpunkter:
•  Forstå svineproduktion på verdensplan
•  analysere konkurrenceevne og rentabilitet
•  give marked og bedrifter et godt grundlag i beslut-

ningsprocessen
•  etablere et globalt netværk af svineeksperter.

benchmarking giver et øjebliksbillede af driften af den 
enkelte bedrift og medvirker til forståelse af, hvor den 
enkelte bedrift befinder sig i forhold til kollegerne/kon-
kurrenterne i markedet.

Ud fra devisen ”giv oplysninger fra dit land og få hele 
verden tilbage” er nogle af de helt centrale elementer 
i samarbejdet:
•  standardisering af metoder til indsamling, bearbejd-

ning og præsentation af data
•  omkostningsanalyse af produktionen
•  Mulighed for at sammenligne egen bedrift med andre 

bedrifter globalt
•  læring af andre (teknologi- og vidensdeling)
•  årlige svinekongresser
•  årlige svinerapporter
•  agri benchmark er et projekt med et lille input og et 

stort output.

Følgende 10 lande var repræsenteret ved den første agri 
benchmark pig konference i september 2012: rusland, 
kina, Vietnam, sydafrika, brasilien, spanien, Frankrig, 
tyskland, polen og Danmark. De ti lande udgør tilsammen 

Høst af vinterhvede i sortjordsregionen på eKoniVa agroholding, der dyrker ca. 186.000 ha. der medbringes vandvogn til kontrol af evt. brande
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eksempel på staldanlæg med soller

80 % af verdens samlede produktion af svinekød. i løbet 
af de næste par år forventes det, at også Usa, Canada, 
Ukraine og måske Holland indtræder i netværket.

■ SOLCELLER – SKAL/SKAL IKKE?
solcelleområdet har i den grad ført en omtumlet til-
værelse i det forløbne år. Den oprindelige ordning med 
helårlig nettoafregning var meget gunstig for el, der blev 
anvendt i private husstande. i 2012 blev der etableret så 
mange af disse anlæg, at regeringen fandt behov for en 
opstramning af reglerne. 

Med baggrund i den ordning om solcelleanlæg, som blev 
offentliggjort primo 2013, var der især tre aspekter, som 
var afgørende for valget af solceller: profilering af virk-
somheden som en mere grøn produktion, miljømæssig 
reduktion af Co2-udslippet og ikke mindst de økonomiske 
konsekvenser. 

primo 2013 var priserne på solcelleanlæg på vej ned, og 
det var sandsynligt, at projekterne ville stå i kø hen over 
efteråret, sådan det skete efter den gamle ordning. Da 
beslutningsprocessen om solcelleanlæg tager tid, op-
fordrede selskabet interesserede til at gå i gang med 
skrivebordsarbejdet i god tid, så al formalia kunne ligge 
klar, når det rigtige projekt til den rigtige pris viste sig. 

efter solcelletilskudsordningen kunne der opstilles sol-
celleanlæg på op til 400 kW med nettoafregning pr. time. 
Disse anlæg kunne med fordel opstilles i 2013, hvor der 
kunne opnås en 10-årig prisgaranti på elproduktionen til 
nettet på 1,30 kr. pr. kWh. samtidig var der mulighed for at 
opgøre afskrivningsberettiget saldo med 115 % af inve-
steringens pris ved erhvervsmæssig produktion. prisen for 

landbrugsmæssigt anvendt processtrøm udgjorde 0,80 til 
0,90 kr. pr. kWh, hvorfor det ikke på daværende tidspunkt 
var aktuelt at erstatte denne med egen produceret el fra 
solceller. anlæggene skulle derfor tilsluttes elnettet uden-
om den eksisterende, så hele produktionen blev solgt.

Screening af solcelleprojekter
i samarbejde med en solcellevirksomhed tilbød patriotisk 
selskab screening af solcelleprojekter, da det var erfarin-
gen, at anlæggene var for dyre – og dermed ville give for 
lang tilbagebetalingstid – når kravet var forrentning af 
såvel lånekapital som investering af egne frie midler. når 
tilbagebetalingstiden var over 10 år, skulle der afregnes 
salg af strøm til en ukendt markedspris, inden anlægget 
var betalt. i beregningsprogrammet udgjorde markeds-
prisen 0,60 kr. pr. kWh.

patriotisk selskab opfordrede derfor til, at man valgte 
anlæg, hvor tilbagebetalingstiden ikke oversteg de 10 
år, hvor staten garanterede en pris på 1,30 kr. pr. kWh, når 
anlægget blev opsat i 2013. efter 10 år ville al strømpro-
duktion stort set være gratis og ville med fordel kunne 
anvendes i egen virksomhed, hvis markedsprisen ikke 
tilskrev noget andet til den tid. levetiden på anlæggene 
forventedes at være i omegnen af 30 år.

såfremt strømmen fra anlægget udelukkende skul-
le sælges – i hvert fald de første 10 år – forelå der en 
mundtlig tilkendegivelse af, at anlægget ikke behøvede 
at ligge på virksomhedens adresse. Dette åbnede også 
op for, at andre investorer udviste interesse for at leje 
eller erhverve landbrugsarealer til opstilling af anlæg, og 
der blev opfordret til stor forsigtighed og undersøgelse 
af disse virksomheder inden et evt. samarbejde.
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analytiker karl Christian Møller, Danish Crown; adm. di-
rektør søren gade, landbrug & Fødevarer og en række 
af patriotisk selskabs egne konsulenter.

Den efterfølgende evaluering viste, at såvel emner som 
de indledende talere var faldet i deltagernes smag.

■ MILJØ-, SKATTE- OG LOVKONFERENCE
overskriften ”tilskud og miljø” samt ”kontraktsjura, 
moms og skat” dannede rammen om årets miljø-, skat-
te- og lovkonference.

temaerne dækkede over indlæg som:
• aktuelle tilskudsordninger og ”grønne projekter”
•  nye trends inden for husdyr – nye rammer for land-

brugstilsyn
•  Vera, teknologilisten
•  Vand- og naturplaner – hvor er vi nu, og hvad venter
•  retssagerne vs. ophævelsen af vandplanerne
•  Den komplicerede kontraktsjura – en balancegang
•  Moms og arbejdsudleje
•  Hvordan optimeres indkomsten
•  interessante skattemæssige afgørelser
•  solenergi til landbrug og gartneri.

Ud over en række af selskabets egne konsulenter og 
rådgivere bød dagen på indlæg af direktør niels peter 
nørring, landbrug & Fødevarer; Ceo torben Fox Maule, 
solar elements a/s og Dansk grøn energi.

Den efterfølgende evaluering viste, at de ca. 100 delta-
gere havde haft en god og udbytterig dag.

Temadage og "gå-hjem-møder"
som led i udviklingen af selskabets konferencer er det 
besluttet ikke længere at afholde en egentlig Miljø-, skat-
te- og lovkonference, men i stedet etablere temadage 
og/eller gå-hjem-møder med fokus på højaktuelle emner.

solceller var ikke en reformafgrøde? Først på året så 
det ud til, de jordbaserede anlæg på stativer var billigst. 
Hvis det var muligt at placere anlægget på en sydvendt 
skråning uden eU-tilskud, var det optimalt, idet solceller 
ikke umiddelbart blev betragtet som en reformafgrøde.

Flere spekulerede i opstilling af endnu større anlæg – 
eventuelt i selskabsform. Forholdene omkring disse 
anlæg var dog langt fra afklarede. især skulle man være 
opmærksom på, at der gjaldt særlige afskrivningsregler 
for anlæg over 1 MW.

Medio juni kom der endnu engang stramninger i reglerne 
for opstilling af solceller. Herefter var det kun husejere, 
lejeboliger og fællesanlæg, der kunne få støtte. Her-
udover blev der nu indført et loft på udbygning af sol-
celleanlæg på 20 MW solceller om året med tilskud. For 
virksomhedsejere og investorer var investering i solceller 
ikke længere noget økonomisk incitament. Hvis prisen på 
solcelleanlæg kommer lidt længere ned, kan det måske 
igen blive attraktivt for landbrug/virksomheder, der har 
elforbrug, samtidig med at solen skinner, at investere i 
solcelleanlæg. Her tænkes bl.a. på husdyrproduktion med 
elforbrug til ventilation.

■ FARM FOR PROFIT
”Farm for profit” var temaet for økonomikonferencen 
2012, hvor over 200 gæster deltog.

Følgende emner blev debatteret:
• Fremgang i indtjeningen – er det nok?
• kan landbrug finansieres?
•  Det rette fokus gør forskellen i marken
•  agrifos – portræt af et frugtbart samarbejde
•  topplacering i international benchmarking
•  rammevilkår for fødevareproduktion i Danmark
•  brug for handling
•  landbrugets politiske udfordringer.

blandt indlederne var vicedirektør poul erik Jørgensen, 
nykredit; driftsleder Jacob palm nielsen, agrifos; Chef-

Økonomikonference 2013
afholdes på Odense Congress Center

onsdag den 11. december.

Indbydelse bilagt dagsorden udsendes 
ca. 8 dage før konferencen.
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Afdelingen er en typisk projektAfdeling, hvor de tvær-

fAglige kompetencer udnyttes med henblik på At sikre 

den enkelte kunde den bedste rådgivning og løsning Af 

specifikke opgAver. det stærkt stigende AntAl miljøsA-

ger, hørringssvAr m.v. hAr øget behovetfor såvel juridisk 

som miljømæssig indsigt

.

husdyr, miljø og jura
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■ NETVÆRK OG RÅDGIVNING
Der rådgives om energiafgrøder, skovrejsningsprojekter, 
biotopplaner og græsningsprojekter, ligesom der udar-
bejdes ansøgninger om støtte til miljøteknologi fra land-
distriktsmidlerne samt fundraising og andre opgaver. 
Den juridiske del af afdelingen udarbejder forpagtnings-
aftaler og udformer høringssvar samt yder rådgivning 
om lejeret og andre generelle juridiske problemstillinger 
på tværs af patriotisk selskabs organisation.

afdelingen består pr. 1. september 2013 af seks konsu-
lenter, heraf en juridisk konsulent, tre miljøkonsulenter og 
to konsulenter, som via en kombination af kompetencer 
og erfaring favner over svinerådgivning og miljøopgaver 
målrettet svineproducenter. Hertil kommer en studenter-
medhjælper med fokus på jura.

pr. 1. maj 2013 tiltrådte lisbeth shooter som leder af 
afdelingen. lisbeth shooter er uddannet cand.agro. fra 
kVl i 2006 og har siden 2004 været bosat i england. 
Hun kommer fra en stilling som teamleder og ledende 
konsulent for bpeX (en organisation, der yder svinefaglig 
rådgivning).

■ NATUR- OG LANDBRUGSKOMMISSIONEN
i april 2013 udgav den forhenværende natur- og land-
brugskommission rapporten ”’natur og landbrug – en 
ny start”. i rapporten fremlægger kommissionen sine 
anbefalinger for naturen i landbruget. Disse er delt op i 
fire hovedområder:

1. Mere målrettet og effektiv miljøregulering i 
landbruget. Dette skal ske ved at regulere stalde og 
bygninger til husdyrproduktion på emissionsbasis. Der 
skal ligeledes udvikles modeller til regulering af brugen 
af gødning på markerne, og følsomme landbrugsarealer 
skal omlægges til mere ekstensiv drift.

2. Mere og bedre natur, som skal udvikles ved etab-
lering af et naturnetværk og en national naturfond. 
Der er foreslået ændringer til naturbeskyttelseslov-
givningen og bedre udnyttelse af mulighederne i eU’s 
landbrugspolitik i forhold til natur.

3. Kapitaltilførsel, investeringer og professiona-
lisering i landbruget bl.a. ved fjernelse af landbrugs-
lovens barrierer for selskabsdannelse. Der skal sikres 
mulighed for en låneordning for yngre jordbrugere samt 
forbedrede ordninger for vækstkaution og succession.

4. Fremme af udvikling, vækst og innovation i 
landbruget ved at udvikle en national eksportstrategi 
og fremme danske produkter i udenlandske certifice-
ringsordninger. Den økologiske produktion skal styrkes. 
ligeledes skal der være bedre råd og vejledning for ny-
etablerede virksomheder samt flere midler og tilskud til 
udvikling og afsætning af fødevarer.

på et efterfølgende stormøde adresserede formand for 
den nu nedlagte kommission, Jørn Jespersen, nogle af de 
bekymringer, som var blevet fremhævet, siden rapportens 
offentliggørelse:

• rapportens målsætninger ligger ud over, hvad der er 
blevet fremsat for 2020 under overholdelse af øvrige 
forpligtelser med henblik på en strategi indtil 2050.

Husdyr-, miljø- og juraafdelingen arbejder med en bred vifte af rådgiv-
ningsopgaver inden for områderne husdyr, miljø og jura. Kompetencerne 
i afdelingen spænder vidt fra husdyrgodkendelser, VVM-redegørelser, 
vand- og naturplaner, Natura 2000-rådgivning til arbejdsmiljø, svineråd-
givning og juridisk rådgivning. 

Miljøkonsulenter
sheila neldeborg
kristian petersen

tine M. Zimmermann
Christina kittner

Juridisk Konsulent
kirsten Dühr

Svinekonsulent
Mette skjod sørensen

Stud.jur.
ali khan

Afdelingsleder
lisbeth shooter
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• naturnetværket betyder ikke en reduktion af produkti-
onsland. områder, hvori det giver mest værdi at lægge 
naturzoner, bør identificeres, og ikke alle disse områder 
skal lægges om – kun hvor det giver mest mening. na-
turfonden er et ”need to have” og ikke et ”nice to have” 
for at finansiere miljøanbefalingerne.

• indsatser til forbedring af vandområder skal være 
målrettede og evalueres på individuel basis. ligeledes 
skal kvælstofregulering være målrettet. Det vil sige, at 
den totale kvælstofudledning skal reduceres på nogle 
områder, men øges på jorder, som kan tåle det.

• Miljøgodkendelser skal beregnes på basis af emission 
og udledning og ikke på basis af den fysiske størrelse 
af produktionen.

■ VANDPLANER
onsdag den 8. maj 2013 offentliggjorde fungerende 
miljøminister pia olsen Dyhr de ”nye” vandplaner. 

Det overordnede mål med vandplanerne er at forbedre 
vandkvaliteten ved at forbedre de fysiske forhold i:
• 22.000 km ud af de 70.000 km vandløb
• Flere end 900 søer større end 5 ha og søer i natura 

2000-områder
•  alle kyster og fjorde
•  382 grundvandsforekomster.

Vandløb i det åbne land

Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner, som viser, hvor-
dan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles 
i hele landet, og grundlæggende er der kun meget få 
ændringer i de “nye” vandplaner i forhold til de første 
planer, der blev offentliggjort.

De nye tiltag er:
• en redefinering af 1.700 km vandløb, hvoraf 1.400 

km er ændret fra naturlige vandløb til kunstige (af-
vandings vandløb)

• 310 km vandløb, der nu er ændret fra kunstige til 
naturlige vandløb

• 410 km vandløb, hvor der nu ikke er påkrævet ind-
satskrav

• krav om miljøafgrøder, der tegner sig for 140.000 ha 
på landsplan, hvilket nu foreløbig er udskudt frem til 
høstsæsonen 2014-2015.

Den offentlige høringsproces vil være relevant for alle 
berørte lodsejere, som ønsker at komme med bemærk-
ninger til det processuelle, faktiske og faglige indhold 
af vandplanerne. Dette vil særligt have interesse for 
landbrug, hvor der er risiko for, at en ændret vandløb-
sindsats kan få konsekvenser for landbrugsdriften. 
Det er erfaringen, at konkrete høringssvar tidligere 
har medvirket til ændringer i vandplanerne.
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i maj 2013 startede naturstyrelsen tillige en offentlig 
høring om arbejdsprogrammet til “2. generations vand-
planerne”, som skal træde i kraft den 22. december 2015 
og gælde frem til 2021.

■ NATURA 2000 
implementeringen af naturhandleplanerne, de såkaldte 
natura 2000-planer, er i 2013 stadig i gang. i første 
planperiode gennemføres planerne helt overvejende ved 
frivillige aftaler og støtteordninger. Dog er myndigheder-
ne forpligtiget til at stille påbud om en given aktivitet 
eller foranstaltning, hvis aktiviteten strider mod natura 
2000-områdets integritet.

reguleringen er kompleks og kan være forbundet med 
ikke ubetydelige konsekvenser. ansvaret for natura 
2000-indsatsen er delt mellem kommunerne og na-
turstyrelsen. kommunerne står for lysåbne arealer og 
skov, dog ikke fredsskov, mens naturstyrelsen står for 
fredsskov og egne arealer. kommunerne har således 
ansvaret for ca. 200 ud af 246 handleplaner.

■ LANDSFORSØG - VILDTVENLIGE TILTAG
patriotisk selskab deltager fortsat i det landsdækkende 
projekt ”natur og vildtvenlige tiltag i landbruget”. pro-
jektets formål er at skaffe mest mulig forsøgsdata og 
viden om betydningen af vildtvenlige tiltag i landbruget 
og viderebringe det til landbrugsskoler og landmænd 
generelt. projektet skal i sidste ende give landmænd og 
andre lodsejere en videnskabeligt begrundet skabelon 
for, hvordan man uden at genere landbrugsdriften kan 
få maksimalt udbytte af de vildtvenlige tiltag.

projektet er finansieret af 15. Juni Fonden og tager ud-
gangspunkt i seks forsøgsværter, hvoraf de tre danner 
baggrund for den videnskabelige dataindsamling. Der 
ligger tre værter i Jylland, to på sjælland og en på Fyn. 
på Fyn er det Ørnfeldt gods, der danner rammen om for-
søget, og det er her miljøkonsulenten løbende tilbyder 
markvandringer og fortæller om projektets resultater. 

selve forsøget består af to faste kombinationer af 
insektvolde, tilsåede vildtstriber, barjordsstriber og 
tætslåede græsstriber. 

Forsøget er gentaget to steder hos alle værter, hvilket vil 
siger fire striber af 10 meters bredde på alle seks ejen-
domme. Forsøgene er med i Videncentrets landsforsøg, 
og resultaterne offentliggøres hvert år.

på grund af projektets forholdsvis korte løbetid er der 

stadig ikke mange statistisk sikre resultater, men de 
foreløbige optællinger viser dog, at der allerede det 
første år er 50 % flere løbebiller i de vildtvenlige tiltag 
end i marken.

Det er godt for agerhøns og fasaner, hvis ynglesucces 
afhænger direkte heraf. Det fortæller desuden en fin 
historie om, at der kan forventes en forøgelse af de 
nyttige rovbillers antal i de kommende år. 

Der er i et forsøgsareal på Djursland fundet en bestand 
af stor kamløber - en bille, som menes at have været 
uddød i Danmark i 60 år. Fundet har ikke haft negative 
konsekvenser for landmanden; derimod kan det med de 
ventede eU-regler måske gå hen og blive en gevinst, 
såfremt størrelsen af eU-støtten vil afhænge af na-
turindholdet på den enkelte ejendom. 

■ MILJØ
selskabets kunder har det seneste år primært benyt-
tet sig af de nye anmelderordninger, og der har været 
iværksat en stor del emissionsorienteret produktions-
tilpasning også kaldet ”fulde stalde”. 

Der har været forskel i kommunernes tolkning af regler-
ne, hvorfor afdelingens konsulenter i nogle tilfælde har 
måttet tilpasse anmeldelserne yderligere. Derudover 
har kommunerne efterspurgt forskellige beregninger 
til deres egen vurdering af sagerne. 

kunderne har ligeledes i stor grad gjort brug af anmel-
derordningen for ”skift af dyretype”. ordningen giver 
mulighed for f.eks. at skifte en del dyreenheder i slag-
tesvin ud med søer eller omvendt. også denne ordning 
har givet lidt udfordringer som f.eks. kravet om, at lugt-
bidraget fra produktionen ikke må overstige niveauet 
for den eksisterende produktion. 

nogle få producenter har benyttet sig af begge ord-
ninger samtidigt, dvs. søgt om fulde stalde og skift af 
dyretype i samme omgang. status på anmelderordnin-
gerne er, at mindre ændringer kan gennemføres via 
anmeldelserne, men det kræver en grundig gennem-
gang af lugtniveau, afstand til nabo, naturområder, 
ammoniakemission osv. 

Der er også foretaget miljøvurderinger på mange ejen-
domme, og ikke alle producenter er gået videre med 
deres planer. Dette kan skyldes, at det, de kunne udvi-
de eller ændre, var for lidt i forhold til det arbejde, der 
skulle udføres. Det kan også skyldes, at den ønskede 
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produktion ikke kunne gennemføres i en anmeldelse, 
hvorfor det ville være nødvendigt at udforme en regu-
lær miljø godkendelse. 

løbende gennem hele året udfærdiger Husdyr-, miljø- 
og juraafdelingen ansøgninger om arealgodkendelse. 
sagsbehandlingstiderne på både arealgodkendelser, 
anmeldelser og miljøgodkendelser svinger meget fra 
kommune til kommune, og senest er der registreret 
forskelle i miljøgodkendelser fra et til to år. 

arealgodkendelser svinger fra to måneder til 6-8 må-
neder. anmeldelser behandles dog stadig forholdsvis 
hurtigt, hvilket vil sige ca. 2-3 måneder alt efter både 
kommunens og konsulenternes svartider. 

tendensen er vendt i forhold til sidste år, og det er ty-
deligt, at producenterne ikke længere afholder sig fra 
at søge om en miljøgodkendelse, hvis det er påkrævet. 
Holdningen synes at være, at arbejdet skal sættes i 
gang, hvis det er nødvendigt. tilbageholdenheden er 
væk, hvilket er meget positivt.

■ IED-DIREKTIVETS BETYDNING
De nye krav i det såkaldte industrial emission Directive 
(ieD)-direktiv blev gældende fra 7. januar 2013 i forhold 
til nye miljøgodkendelser og bliver fra 7. januar 2014 
gældende i forhold til eksisterende ieD husdyrbrug. 
Direktivet betyder bl.a., at kravet om at bruge den 
bedste tilgængelige teknik (bat) bliver mere bindende 
end tidligere.

ieD-direktivet erstatter det hidtidige ippC-direktiv. 
Direktivet danner ramme for miljøgodkendelser af de 
største og mest miljøbelastende virksomheder og 
husdyrbrug i eU.

De husdyrbrug, der bliver omfattet af ieD-direktivet er 
bedrifter med mere end:
•  750 stipladser til søer
•  2.000 stipladser til slagtesvin 
•  40.000 stipladser til fjerkræ. 

i Danmark svarer det til ca. 1.200 svine- og fjerkræbrug. 

ieD-direktivet får følgende betydning:
• bat-konklusionen anvendes nu i forbindelse med 

forvaltningen af miljøgodkendelser, f.eks. meddelelse 
af godkendelser, vilkårsfastsættelser og revurdering. 
Hidtil har godkendelsesmyndigheden kun skullet 
tage bat-konklusionerne i betragtning

•  når en ny bat-konklusion er offentliggjort, skal 
der ske revurdering for de § 12-husdyrbrug, hvis 
hovedaktiviteter ligger inden for den pågældende 
bat-konklusion

•  nye bat-konklusioner skal være implementeret se-
nest fire år efter, at de er vedtaget. 

■ SVIN
Husdyr, miljø og juraafdelingen tæller nu to svinekon-
sulenter, som begge er medlemmer af Videncenter for 
svineproduktions’ udviklingssamarbejde, sVin. Dette 
netværk har til formål at styrke svinerådgivningen i Dan-
mark ved hjælp af kontinuerlig faglig udvikling af landets 
konsulenter. svinekonsulenterne sidder således med i 
ekspertgrupper, som er opdelt i forskellige områder så-
som vækstmanagement, reproduktion m.v. svinekonsu-
lenterne leverer en række rådgivningsydelser, herunder:

produktionsrådgivning:
• effektivitet i sohold og slagtesvineproduktion
•  reproduktion – herunder hjælp til scanning
•  Vækstmanagement (smågrise og slagtesvin)
•  Management
•  Fodring
• effektivitetskontrol (e-kontrol) - et vigtigt redskab i 

svineproduktionen, da kontrollen giver overblik over 
effektiviteten i besætningen. e-kontrollen udføres 
enten hos patriotisk selskab via fjernbetjening eller 
på kundens egen pc på bedriften. alt efter ønsker ud-
arbejdes produktionsrapport og evt. økonomirapport. 
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Herudover tilbydes detaljerede besætningsanalyser, 
der får de relevante problemstillinger frem i lyset, en 
kommentar til resultaterne og forslag til forbedringer. 
For at lette udarbejdelsen af e-kontrollen har kunderne 
mulighed for at benytte selskabets registreringsske-
maer for henholdsvis sohold indtil 30 kg, slagtesvine-
produktion og 7–100 kg produktion.

• kurser og møder – svinekonsulenterne tilbyder facilite-
ring af netværksgrupper og kurser. Der bliver jævnligt 
afholdt eftermiddagsmøder, ligesom det er muligt at 
få et skræddersyet kursus afholdt for medarbejdere 
på bedriften.

• næringsstofregnskab – de steder, hvor der er behov 
for at kunne dokumentere de miljøpåvirkninger, som 
besætningen har på det omgivne miljø, kan svinekon-
sulenterne tilbyde en kortlægning af næringsstofom-
sætningen på bedriften. beregningerne opstilles for n, 
p og k for hele bedriften og på mark- og staldniveau.

■ JURIDISK FUNKTION
Juridisk funktion håndterer mange forskelligartede juridi-
ske opgaver. behovet for adgang til juridisk specialviden 
om landbruget er stigende, og samarbejdet med husets 
øvrige afdelinger bidrager til at løse de stadigt mere kom-
plicerede udfordringer, som medlemmerne møder. Det 
forgangne års fokusområder har været følgende:

Kontrakter
Der ydes bistand til indgåelse af bl.a. forpagtningskontrak-
ter, erhvervs- og boliglejekontrakter, jagtlejekontrakter 
samt en bred vifte af samarbejdskontrakter m.v.

Forpagtningskontrakter har budt på flere udfordringer 
hen over året. Markedet er desværre præget af, at forskel-
lige standarder af middelmådig kvalitet er frit tilgængelige. 

patriotisk selskab vil gerne sikre, at medlemmerne får en 
løsning af høj kvalitet, som både opremser de faktuelle 
vilkår og guider parterne. 

Lejeret
Det lejeretslige område er en juridisk jungle, hvor fodfejl 
kan koste udlejer dyrt. Dette gælder særligt inden for bo-
liglejeretten, og juridisk funktion har derfor bistået mange 
medlemmer med at få udarbejdet lejekontrakter, som kan 
holde – også når lejer gør indsigelse.

Da lejeretten ikke er møntet på enkelthuse og ejendomme 
beliggende i det åbne land, kan der opstå mange proble-
mer for udlejere af sådanne ejendomme. i det forgangne 
år har selskabet oplevet en del sager, hvor udlejer ikke 
havde fået afklaret forholdene ved lejeaftalens indgåelse, 
men først når lejer gjorde indsigelse eller ikke ville betale. 
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Miljø 
Det miljøretlige område har også i det forgangne år væ-
ret et politisk fokusområde, og det forventes, at denne 
tendens forsætter. afdelingens juridiske konsulent har i 
det forgangne år ydet medlemmerne bistand til at gøre 
deres rettigheder og indsigelsesmuligheder gældende, 
så virksomhederne begrænses mindst muligt af de nye 
tiltag samtidig med, at tilskudsordninger m.v. udnyttes 
så hensigtsmæssigt som muligt. 

Overdragelser og generationsskifte
efter de forgangne års krise er der så småt ved at kom-
me gang i handlerne igen. Juridisk funktion har således 
oplevet en stigning i udbud, køb og salg af ejendomme i 
sammenligning med tidligere år. 

endvidere har det forgangne år budt på et stigende antal 
generationsskifter, hvor overdragelsen af ejendommene 
er den del, som ofte fylder mest. i forbindelse med ejen-
domsoverdragelser har funktionen endvidere bistået 
med tinglysning af skøder og servitutter.

■ NETVÆRKSGRUPPER 
Husdyr-, miljø- og juraafdelingen har gennem de sene-
ste par år arbejdet intenst med etablering og drift af 
en række netværksgrupper. afdelingen driver således 
netværksgrupper med fokus på udlejningsejendomme, 
natura 2000 og afsætning, sidstnævnte i kraft af net-
værket FoodCom.

For alle netværksgrupper gælder, at patriotisk selskab 
yder den service at stå for programtilrettelæggelse, 
indkaldelse til møder, indlæg, koordinering, referat m.v.

FoodCom
netværksgruppen blev etableret i 2012 med økonomisk 
støtte fra Fødevareerhvervs netværksordning og i tæt 
samarbejde med agroManagement.

gruppen blev dannet med det formål at øge medlem-
mernes kompetencer inden for afsætning og markeds-
føring, hygiejne og fødevaresikkerhed, produktionsflow 
og logistik, kvalitetsstyring, sporbarhed og certificering 
samt give mulighed for generel erfaringsudveksling og 
virksomhedsbesøg. FoodCom-gruppen tæller p.t. 11 
medlemmer. projektet afsluttes ultimo 2013.

Natura 2000 
Virksomhedsgruppen natura 2000 tæller 20 medlem-
mer, og der arbejdes på at oprette endnu en gruppe. na-
tura 2000-gruppen henvender sig til lodsejere, som har 

arealer i områder, der er udpeget som international natur, 
de såkaldte natura 2000-områder, og som i den forbin-
delse står over for visse udfordringer og restriktioner.

Udlejning
netværksgruppen Udlejning har – siden etableringen 
i foråret 2011 – holdt tre møder, hvor medlemmerne 
har drøftet for eksempel indgåelse af lejeaftaler, leje-
regulering, opsigelse og ophævelse samt kloakering 
og vandforsyning. netværksgruppen består p.t. af 20 
medlemmer og er åben for flere deltagere. 

netværksgruppen har til formål at give deltagerne mu-
lighed for at udvikle og professionalisere deres aktivite-
ter omkring udlejning af bolig- og erhvervslejemål bl.a. 
gennem erfaringsudveksling og faglige drøftelser. Der 
er intet krav om omfanget af udlejningsvirksomheden. 

Juletræsproducenter
Denne nystartede netværksgruppes formål er dyrkning af 
juletræer med henblik på profitmaksimering. til dette hører 
også valg af maskiner, sprøjte- og gødningsstrategi m.m.

Medlemmerne diskuterer bl.a. produkt- og markedsudvik-
ling, afsætningskanaler og networking generelt. 

Der afholdes årligt 3-4 møder af en halv dags varighed. 

■ TILSKUDSORDNINGER
i 2012 blev der samlet søgt tilskud til 24 projekter, hvoraf 
de 18 fik tilskud til et samlet beløb på 5,2 mio. kr. Heraf gik 
de 4,1 mio. til projekter under Miljøteknologiordningen.

De projekter, der fik tilskud under Miljøteknologiordnin-
gen, fordelte sig på tre marksprøjter, fem portaltraktorer, 
2 x gyllekøling og en enkelt luftrensning. 

Derudover gik der 300.000 kr. til skovrejsningsprojekter 
og 800.000 kr. til græsningsprojekter.

Nyt fyr
Det er fra den 1. august 2013 muligt at søge om tilskud 
til nyt fyr. kriterierne er:
• at der er tale om et skift fra fossilt brændsel til bio-

brændsel (flis, træpiller, halm osv.)
•  at energien indgår i produktionen (stalde, korntørring 

m.m.), hvilket vil sige, at opvarmning af egen bolig og 
evt. udlejningsejendomme ikke kan gå ind under ord-
ningen

•  at tilskudssatsen maksimalt kan udgøre op til 65 % for 
landbrugsproduktioner.
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Landskabs- og biotopforbedringer 
tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantnin-
ger i landdistrikterne kan søges til projekter, der
• bevarer og fremmer den biologiske mangfoldighed ved 

at skabe gode levevilkår for dyr og planter
•  bevarer og fremmer miljø-, natur-, kultur- og land-

skabsværdier og de rekreative værdier
•  etablerer forbindelseslinjer i landskabet og øger an-

delen af småbiotoper.
 
Biogas
tilskud til biogasprojekter kan søges til:
•  etablering og udvidelse af biogas fællesanlæg
• etablering og udvidelse af biogas gårdanlæg.

ansøgningerne prioriteres bl.a. på baggrund af projek-
ternes omkostningseffektivitet i forhold til at behandle 
mest husdyrgødning pr. investeret krone.
 
Natur- og miljøprojekter 
tilskud til natur- og miljøprojekter kan søges til ikke-pro-
duktionsfremmende investeringer til:
•  planlægning af natur- og miljøprojekter
•  Udarbejdelse af naturplaner
•  etablering af vegetationsstriber
•  særlige levesteder for dyrearter
•  græsningsprojekter
•  beskyttelse, etablering og genopretning af natur og 

miljø
•  Jordfordeling.
 

Rydning af tilgroede arealer
tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til 
afgræsning kan søges til ikke-produktionsfremmende 
investeringer, der omfatter en af følgende:
• rydning af tilgroede arealer
•  Forberedelse til afgræsning.

Miljøteknologi
tilskud til miljøteknologi kan søges til projekter vedrøren-
de investeringer i nye grønne teknologier på jordbrugs-
bedrifter – inden for følgende indsatsområder:
• reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser 

og ammoniak fra husdyrproduktionen
•  reduktion af pesticidanvendelsen
•  reduktion af tab af næringsstoffer i forbindelse med 

fodring, omsætning af foderstoffer samt anvendelse 
af husdyrgødning

•  reduktion af energiforbruget respektive reduktion 
af vand-, næringsstof og pesticidforbruget i gartne-
risektoren

•  tilbageholdelse af næringsstoffer fra markerne (“mi-
nivådområder”).

 
Fremtidens Herregård
tilskud til herregårdsprojekter – under realdania-kampag-
nen ”Fremtidens herregård” – kan søges til projekter, der
• aktiverer herregårdens bygninger og omgivelser, så 

de bidrager til at skabe nyt liv i landdistrikterne – f.eks. 
som ramme om erhverv, turismetilbud, mødesteder, 
nye oplevelser osv.

•  viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæ-
redygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Privat skovrejsning
tilskud til privat skovrejsning – under naturstyrelsen – 
kan søges til:
• anlæg og pleje af bevoksninger
•  tillæg for anlæg uden brug af pesticider
•  tillæg for anlæg med skånsom jordbearbejdning
•  opsætning af hegn mod vildtet
•  Udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal
•  Jordbundsundersøgelse.

■ ARRANGEMENTER
traditionen tro har afdelingen også i det forgangne år 
dels afholdt en række arrangementer, dels taget aktivt 
del i selskabets konferencer: Økonomikonference, Miljø-, 
skatte- og lovkonference samt planteavlskonferencen.
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VEDTÆGTER

■ NAVN OG HJEMSTED
§ 1 selskabets navn er “patriotisk selskab”. Dets hjem-
sted er odense kommune.

■ FORMÅL
§ 2 patriotisk selskabs formål er at rådgive i jordbrugs-
faglige spørgsmål og drive hermed beslægtet virksom-
hed samt fremme medlemmernes erhvervspolitiske 
interesser.

■ TILHØRSFORHOLD
§ 3 patriotisk selskab er tilsluttet De Danske landbo-
foreninger.

■ MEDLEMMER
§ 4 som medlem kan optages enhver, som anerkender 
patriotisk selskabs formål. optagelse af nye medlemmer 
skal godkendes af bestyrelsen og forelægges til under-
retning på førstkommende ordinære generalforsamling. 
Foreninger, organisationer og firmaer med tilknytning til 
dansk landbrug kan optages som medlemmer med hver 
en stemme.

§ 5 Udmeldelse sker skriftligt. betales medlemskontin-
gentet ikke, betragtes vedkommende som udmeldt.

eksklusion kan kun ske efter bestyrelsens eller mindst 
20 medlemmers forslag, når mindst 2/3 af de fremmød-
te på to efter hinanden følgende generalforsamlinger 
stemmer herfor.

§ 6 Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen. 
generalforsamlingen orienteres om ændringer. 

§ 7 betalt medlemskontingent giver ret til at deltage i 
patriotisk selskabs møder og arrangementer samt mod-
tage rådgivning fra patriotisk selskab efter de til enhver 
tid gældende regler.

§ 8 Æresmedlemmer kan optages ved generalforsamlin-
gens beslutning efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 9 Medlemmer af patriotisk selskab hæfter hverken 
helt eller delvist for patriotisk selskabs dispositioner.

■ BESTYRELSEN
§ 10 bestyrelsen består af formanden, næstformanden 
og 4 menige medlemmer.

5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. 1 menigt 
medlem vælges af og blandt medarbejderne i patriotisk 
selskab. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer vælges for en treårig periode på en ordinær 
generalforsamling. Der afgår mindst et generalforsam-
lingsvalgt medlem hvert år. genvalg kan finde sted. Det 
af medarbejderne valgte medlem vælges ligeledes for 
en treårig periode. Valgproceduren fastlægges af med-
arbejderne.

bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter 
hvert nyvalg. Formand og næstformand kan kun vælges 
blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem 
inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten 
af vedkommende medlems periode på den følgende ge-
neralforsamling.

afgår et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem inden 
en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af 
vedkommende medlems periode snarest muligt.

bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der 
varetager den daglige ledelse af patriotisk selskab. 
bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for den admi-
nistrerende direktørs arbejdsopgaver.

§ 11 generalforsamlingen vælger en formand og fire 
medlemmer til hvert af følgende udvalg:
• Driftsøkonomiudvalg
• Husdyrbrugsudvalg
• planteavlsudvalg

Formændene vælges blandt bestyrelsens 5 generalfor-
samlingsvalgte medlemmer.

bestyrelsen og/eller udvalgene kan efter behov og for 
en længere eller kortere tid nedsætte andre udvalg eller 
supplere bestående udvalg med relevante sagkyndige.
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§ 12 bestyrelsen sammenkaldes på formandens foran-
ledning skriftligt med mindst 8 dages varsel. bestyrelsen 
kan træffe beslutning om, at andre kan deltage i besty-
relsens møder uden stemmeret.

§ 13 bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden 
og træffer under ansvar over for generalforsamlingen 
afgørelse i de foreliggende sager vedrørende patriotisk 
selskabs virksomhed.

§ 14 bestyrelsen er bemyndiget til på patriotisk sel-
skabs vegne at optage de lån og kreditter, som den finder 
behov for, og til herfor at give pant i patriotisk selskabs 
ejendele. patriotisk selskab tegnes ved underskrift af 
bestyrelsens formand eller næstformand sammen med 
den administrerende direktør.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes 
patriotisk selskab dog af bestyrelsens formand samt 
yderligere mindst 2 generalforsamlingsvalgte medlem-
mer af bestyrelsen og den administrerende direktør.

§ 15 bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkeltper-
soner.

§ 16 bestyrelsen kan indmelde patriotisk selskab i 
foreninger og sammenslutninger, der skønnes at være 
relevante.

■ GENERALFORSAMLINGEN
§ 17 generalforsamlingen er patriotisk selskabs øverste 
myndighed og kan, hvor andet ikke vedtægtsmæssigt er 
fastslået, ved absolut stemmeflertal blandt de fremmødte 
medlemmer træffe gyldig beslutning i alle de af patriotisk 
selskabs anliggender, der er opført på dagsordenen. Der 
kan dog ikke træffes beslutninger under dagsordenens 
punkt 1.1.5 og 1.1.7, jævnfør § 20.

Der kan stemmes ved personlig stedfortræder. skriftlig 
fuldmagt skal foreligge og anmeldes ved mødets begyn-
delse. ingen person kan møde med fuldmagt fra mere 
end et medlem.

afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, 
men såfremt mødets dirigent, bestyrelsen eller mindst 
10 medlemmer kræver det, skal afstemningen foregå 
skriftligt. Ved personvalg, hvor flere er bragt i forslag, 
dog altid skriftlig afstemning.

§ 18 ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år 
inden udgangen af oktober måned. ekstraordinær ge-

neralforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal 
eller mindst 50 medlemmer skriftligt og under angivelse 
af dagsorden stiller krav herom. kravet skal fremsættes 
overfor patriotisk selskabs formand, og generalforsam-
lingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets 
fremsættelse.

Formanden indkalder generalforsamlingen med mindst 
3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 19 generalforsamlingen ledes af en af generalfor-
samlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør, om gene-
ralforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort 
samt leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse 
af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes 
behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Der føres 
protokol over det på generalforsamlingen passerede. 
protokollen underskrives af dirigenten.

§ 20 på den ordinære generalforsamlings dagsorden 
skal følgende punkter være medtaget:

• bestyrelsens og udvalgsformændenes beretning om 
patriotisk selskabs virksomhed i det forløbne år.

• Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regn-
skab for det sidst afsluttede regnskabsår.

• budget for det indeværende regnskabsår.
• eventuelle forslag fra medlemmerne/bestyrelsen.
• Debat.
• Valg i henhold til vedtægterne samt valg af delege-

rede.
• eventuelt.

§ 21 Forslag til personvalg på en generalforsamling skal 
fremsættes skriftligt. Forslag, der skriftligt afleveres 
til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, 
udsendes til medlemmerne senest 7 dage før general-
forsamlingen.

sammen med forslag til personvalg skal der foreligge 
skriftligt samtykke fra den/de personer, der er bragt i 
forslag.

§ 22 Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet 
på generalforsamlingen under punkt 4, skal skriftligt 
afleveres til formanden senest 14 dage før generalfor-
samlingen. 

indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen udsendes 
til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
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■ REGNSKAB OG REVISION
§ 23 regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. be-
styrelsen drager omsorg for, at der føres et nøjagtigt 
og overskueligt samlet regnskab for patriotisk selskab. 

§ 24 regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen 
valgte revisorer, hvoraf den ene skal være en statsauto-
riseret revisor. revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

revisionen skal være afsluttet senest 1 måned før ge-
neralforsamlingens afholdelse.
 
■ VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 25 Forslag til vedtægtsændringer kan optages på 
generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i §§ 17 
og 22.

et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, 
når det er vedtaget enslydende på to efter hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages 
mellemrum. 

til vedtagelse kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

■ OPHØR
§ 26 Forslag om patriotisk selskabs ophør kan kun gyl-
digt vedtages af to på hinanden følgende generalfor-
samlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 
14 dages mellemrum. til vedtagelse kræves tilslutning 
fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer.

Ved patriotisk selskabs ophør kan patriotisk selskabs 
formue ikke udloddes til medlemmerne, men bliver ef-
ter beslutning på de to sidste generalforsamlinger at 
anvende til bedste for landbruget indenfor patriotisk 
selskabs formål.

■ IKRAFTTRÆDEN
§ 27 Disse vedtægter, der træder i stedet for patriotisk 
selskabs hidtidige vedtægter, som de var vedtaget på 
generalforsamlingen den 29. oktober 1987, er endeligt 
vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestem-
melser på generalforsamlingen den 1. december 2000 
og træder i kraft fra denne dato.
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patriotisk selskabs bomærke (logo) er "Den fynske lind-
orm", der i følge sagnet beskytter Fyn mod fjender fra 
nord.

Første gang, "Den fynske lindorm" indgår som bomærke 
i patriotisk selskabs materiale, er så vidt vides i 1882. 
bomærket har i lidt forskellige udgaver været anvendt 
lige siden.

en af de ældre udgaver fandtes indtil 2006/2007 på 
bagsiden af patriotisk selskabs årsberetning. i hen-
holdsvis 1998 og 2007 blev den udgave af "Den fynske 
lindorm", der til daglig anvendes på brevpapir og andet 
skriftligt materiale, justeret. 

baggrunden for ændringerne var ønsket om et mo-
derniseret bomærke/logo, men med en fastholdelse af 
historien.

DEN FYNSKE LINDORM

logo anno 1998

logo anno 2007
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ÅRSREGNSKAB

UDDRAG AF RESULTATOPGØRELSE 1/4-31/3 (1.000 KR.)

BUdGet
2013/2014

%
reGnsKaB
2012/2013

%
reGnsKaB 
2011/2012

%

nettoomsætninG

Økonomi 32.815 68 31.787 68 34.194 70

planteavl 9.670 20 9.895 21 9.130 19

Husdyr, miljø og jura 4.030 8 2.752 6 2.428 5

administration m.m. 568 1 698 2 1.263 3

Medlemskontingenter 1.431 3 1.474 3 1.402 3

nettoomsætning i alt 48.514 100 46.606 100 48.417 100

andre eKsterne omKostninGer

kontingenter 805 779 823

it-omkostninger 1.500 1.643 1.944

kontorartikler, telefon og porto m.m. 1.190 1.025 1.177

Medlemsmøder og -kurser 175 88 -32

beretninger og markedsføring 695 779 272

Faglitteratur 400 519 497

repræsentation og gaver 100 -9 92

inventarvedligehold og fotokopimaskiner 820 1.113 1.476

Forsikringer 465 368 601

Økonomiomkostninger 100 148 145

planteavlsomkostninger 510 523 433

Husdyr- og miljøomkostninger 75 106 31

lokaleomkostninger 2.535 2.361 2.484

tab og hensættelser på debitorer 125 116 358

andre eksterne omkostninger i alt 9.495 19 9.559 21 10.301 22

personaleomkostninger 38.767 80 36.927 79 37.418 77

resUltat FØr renter oG aFsKriVninGer    252 1 120 0 698 1

Driftsmæssige afskrivninger 250 1 2 0 40 0

resUltat FØr Finansielle Poster 2 0 118 0 658 1

resultat af kapitalandele i dattervirksomhed 100 0 357 1 -62 0

nettorenter 135 0 180 0 189 0

resUltat FØr sKat 237 0 655 0 785 1

skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 0 0 128 0

Årets resUltat 237 0 655 1 657 1
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BALANCE (1.000 KR.)

BUdGet
31/3-2014

reGnsKaB
31/3-2013

reGnsKaB
31/3-2012

aKtiVer

anlæGsaKtiVer

Materielle anlægsaktiver 373 123 13

kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.941 11.841 12.549

anlÆgsaktiVer i alt 12.314 11.964 12.562

omsætningsaktiver

tilgodehavender, debitorer m.m. 18.969 18.048 19.077

likvide beholdninger 13 14 10

oMsÆtningsaktiVer i alt 18.982 18.062 19.087

aKtiVer i alt 31.296 30.026 31.649

PassiVer

egenkapital

egenkapital ved årets begyndelse 15.531 15.942 15.285

korrektion primo - a/s Det Fynske landbocenter 0 -1.066 0

årets resultat 137 298 719

årets opskrivning 100 357 -62

egenkapital VeD årets slUtning 15.768 15.531 15.942

kortfristede gældsforpligtelser

opkrævet kontingent og abonnementer, næste år 2.340 2.420 2.333

kassekredit maksimum 10 mio. 1.960 224 610

skyldig selskabsskat 0  0 160

skyldig moms 3.418 3.417 3.716

Diverse kreditorer 7.810 8.434 8.888

kortFristeDe gÆlDsForpligtelser i alt 15.528 14.495 15.707

PassiVer i alt 31.296 30.026 31.649

Bestyrelse
peter Cederfeld de simonsen
søren F. bonde
Carl boisen thøgersen
Jørgen stougaard
bendt Wedell
allan liseth (medarbejdervalgt)

Direktion
Henrik Danielsen
nils rasmussen

odense, den 25. juni 2013
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

■ TIL MEDLEMMERNE AF PATRIOTISK 
SELSKAB

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for patriotisk selskab for 
regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013, der om-
fatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
noter og anvendt regnskabspraksis.

årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisi-
onen i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad 
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

en revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhæn-
ger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici 
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurde-
ringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. en 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering 
af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 
- 31. marts 2013 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 
ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af års-
regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, 
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

odense, den 25. juni 2013

PricewaterhouseCoopers
statsautoriseret revisionspartnerselskab

line Hedam
statsautoriseret revisor

Den folkevalgte revisors påtegning
Jeg har som folkevalgte revisor fået forelagt årsregnskab 
samt specifikationer for regnskabsåret 1. aprl 2012 - 31. 
marts 2013.

Mine spørgsmål i forbindelse med min gennemgang af 
det forelagte materiale er besvaret af ledelsen. gennem-
gangen giver ikke anledning til bemærkninger.

Jeg er orienteret om revisionshandlinger foretaget af den 
statsautoriserede revisor.

Mads peter larsen
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag
årsrapporten for patriotisk selskab for 2012/2013 er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse 
b med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte 
regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. års-
regnskab for 2012/2013 er aflagt i Dkk.

Generelt om indregning og måling
indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags-
værdi eller amortiseret kostpris. endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for 
at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, ned-
skrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 
som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, 
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Andre eksterne omkostninger
Ydelser på leasingkontrakt, indregnes i resultatopgørel-
sen over kontraktens løbetid. Den samlede forpligtelse 
oplyses under eventualposter.

Personaleomkostninger
personaleomkostninger indeholder gager og lønninger 
samt lønafhængige omkostninger.

Afskrivninger
De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de 
enkelte aktivers forventede brugstid. Der er anvendt 
følgende afskrivningsperioder.
kontorinventar og maskiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 år
it-udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 år

Resultat af kapitalandele i dattervirksomhed.
Disse omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resul-
tatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til oprindelige anskaffel-
sespriser med tillæg af senere tilgange og med fradrag 
af akkumulerede afskrivninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle an-
lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
ejerandele i interessentskaber indregnes til anslået 
dagsværdi. kapitalandele i dattervirksomhed måles efter 
den indre værdis metode, til den forholdsmæssigt ejede 
andel af virksomhedens egenkapital med fradrag eller 
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Debitorer
Debitorer måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis 
svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til 
imødegåelse af tab.

Igangværende leverancer af tjenesteydelser
igangværende leverancer af tjenesteydelser måles til 
salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelses-
graden opgøres på grundlag af de medgåede direkte 
og indirekte omkostninger i forhold til de forventede 
samlede omkostninger.

Selskabsskat
aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som be-
regnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst 
inkl. finansieringstillæg, opgjort efter reglerne om fonde 
og visse foreninger. Der afsættes ikke udskudt skat.

Finansielle gældsforpligtelser
gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al 
væsentlighed svarer til nominel værdi.
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HISTORISK OVERSIGT

2011   selskabet er i juni måned vært ved den interna-
tionale agri benchmark Cash Crop Conference.

2010   patriotisk selskab indtræder i det internationale 
kvægsamarbejde eDF. 

   selskabet bliver godkendt som certificeringsor-
gan i relation til peFC, certificering af skove.

   Der etableres et samarbejde med Danmarks 
Vindmølle forening.

   Der etableres et samarbejde med ejendomsfor-
eningen Danmark.

   i juli måned fejres selskabets 200 års jubilæum.

2008  lean implementeres i Økonomiafdelingen som 
værktøj til fokusering på kundeværdi, rettidig-
hed og en bedre arbejdsdag. selskabet deltager 
for første gang i agri benchmarks årlige inter-
nationale konference og indmeldes herefter i 
sammenslutningen.

   De Fynske landboforeninger nedlægges pr. 1. 
januar 2008 og Fynsk landbrugs eventforening 
etableres.

2007  Der etableres en egentlig Hr-funktion og et 
specialteam med fokus på udlandsrådgivning.

 logoet ”Den fynske lindorm” revideres.

2006  Der skabes kontakter til andre lande, bl.a. Hol-
land, england, tyskland, Frankrig og sverige om 
international rådgivning. Der ydes rådgivning 
ved såvel etablering som køb i udlandet.

2005  igangsætning af strategiproces med henblik 
på justering af selskabets vision, mission og 
værdiplatform.

2004  regnskabssystemet l2000 sælges, og selska-
bet overgår til Ø90. Forsikringsrådgivning bliver 
en del af rådgivningskonceptet.

2003  pr. 1. januar køber patriotisk selskab de re-
sterende 70,6 % af aktierne i a/s Det fynske 
landbocente r og er dermed ejer af ejendommen 
Ørbækvej 276.

2002  Deltagelse i Det Fynske Dyrskue for første gang 
i ca. 100 år.

2001  Vedtægtsændring, der sikrede større medlems-
repræsentation i de faglige udvalg samt medar-
bejdervalgt medlem af bestyrelsen. etablering 
af Miljø- og skovenhed. 

2000  svinerådgivning bliver en del af rådgivningspa-
letten.

1999  lancering af grønt regnskab, naVi 2000 og 
hjemmesiden: www.fsps.dk.

1998  gennemgribende ændring af organisationen. 
navnet ændres til patriotisk selskab, og der sker 
en modernisering af logoet. samtidig formuleres 
bl.a. en ny edb-strategi i forhold til medlemmer-
ne, og der oprettes en kvalitets- og Miljøenhed.

1996   patriotisk revision a/s afvikles, og der indgås 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet kpMg. 
selskabet iso-certificeres som det første land-
bocenter i Danmark. 

1993  Datterselskabet patriotisk revision a/s opret-
tes, direktøren er statsautoriseret revisor.

1987  Der oprettes en edb-afdeling til vedligeholdelse 
af eget anlæg, udarbejdelse af pc-programmer 
og støtte for medlemmer med egen pc.

1985  Der investeres i eget edb-anlæg og edb-pro-
grammer for ca. 1,5 mio. kr. samtidig indledes et 
samarbejde med Jordbrugernes Data Centra l om 
udvikling af edb-programmer. 175-års jubilæet 
fejres.

1979  selskabet opgiver sit hidtidige domicil samme n 
med De fynske landboforeninger i Vindegade, 
og i fællesskab bygges et nyt, pris ca. 8 mio. kr., 
på Ørbækvej 276, odense.

1969  i dækningsbidragsregnskaberne opdeles vari-
able omkostninger i variable omkostninger i og 
ii. Variable omkostninger i defineres på samme 
måde som i De danske landboforeninger, og 
variable omkostninger ii udgør bl.a. arbejds- og 
inventaromkostninger.
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1969  grundregistrering fra kassebøger foretages via 
edb på eget kodeanlæg. behandlingen foreta-
ges af Fyens Data service. alle årsopgørelser 
foretages stadig manuelt.

1967  Driftsanalyser udsendes for første gang inde-
holdende 38 driftsregnskaber (24 ejendomme).

1964  planteavlsafdelingen opretter udvidet konsu-
lenttjeneste.

1956  Driftsregnskabsformen blev ændret fra b- regn-
skaber til dækningsbidragsregnskaber. 

1946  Det kgl. danske landhusholdningsselskab og 
Fyens stifts patriotiske selskab ansætter i 
fællesskab konsulent i arbejdsundersøgelser. 
regnskabsføring på 100 gårde, i alt 18.000 ha. 
Fra dette år afholdes årlige regnskabsmøder for 
medlemmerne.

1943  ansættelse af Danmarks første maskinkonsu-
lent.

1942  regnskabsføring på 65 gårde, i alt 10.000 ha.

1930  regnskabsføring bliver selskabets største 
aktivitet. Mange fynske godser har driftsregn-
skaber liggende fra år til år fra denne periode og 
op til dato.

1902  konsulent i stambogsføring og regnskabsføring 
ansættes. stillingen måtte opgives efter 3 år, 
idet kun meget få medlemmer ønskede hjælp 
ved udarbejdelse af et nøjagtigt landbrugsregn-
skab. Medejer og medstifter af andelsbogtryk-
keriet. årlig uddeling af diplom og legat for lang 
og tro tjeneste.

1900  konsulent i planteavl ansættes.

1896  initiativ til omfattende undersøgelse af fynsk 
svinebestand. resultat: oprettelse af 5 landra-
cecentre og 2 yorkshirecentre i 1897.

1891  initiativ til kvægavlsforeninger i Fyns stift (i 
1894/1895 var der i alt 49 kvægavlsforenin-
ger).

1881  sæde for De fynske landboforeningers sam-
virksomhed (indtil 1902).

1874  afholdelse af den første fynske sommerudstil-
ling.

1863  oprettelse af fællesmejeri i Marslev.

1860  stiftelse af Fyens stifts kreaturforsikringsfor-
ening.

1859  initiativ til dannelse af kreditforening af grund-
ejere i Fyens stift.

1855  selskabet opretter egen landbrugsskole ”Fy-
ens theoretiske landvæsensinstitut”, nedlagt 
i 1902.

1832  Danmarks første dyrskue afholdes i samarbejde 
med odense Væddeløbs komité.

1817  Forslag om selskabets opløsning. Forslaget 
forkastes. guvernøren på Fyn, prins Christian 
Frederik (senere kong Christian Viii) indvilger i at 
overtage protektoratet for selskabet. selskabet 
har siden været under kongeligt protektorat. 
især i første halvdel af forrige århundrede yde-
de selskabet såvel pengemæssig som moralsk 
støtte til mange nyetablerede handels- og in-
dustrivirksomheder.

1812  Forslag om oprettelse af den første sparekasse 
i Danmark.

1811  i alt 411 medlemmer, heraf 109 præster, 40 
fynske købmænd, næsten alle fynske gods-
ejere, forpagtere og proprietærer. samlet års-
kontingent ca. 2.300 rdl. pengene anvendes til 
præmiering m.m. i henhold til selskabets for-
målsparagraf. patriotisk selskab har egen butik. 
årsomsætning (1813) 32.000 rdl. bestyrelsens 
årlige løn 100 rdl.

1810  11. juli Fyens stifts patriotiske selskab stiftes 
med bl.a. følgende formål: “med almen ånd og 
kraft at fremme sand og gavnlig industri i land-
økonomien, i manufaktur- og fabriksvæsenet, i 
fiskeri og andre frembringelsesgrene, at udryd-
de vrangne begreber, at kæmpe imod fordomme 
...” og “at opvække, belønne, nære og fremme 
hos begge kjøn af alle stænder, arbejdsomhed, 
Vindskibelighed, nyttig sparsomhed og agtelse 
for landets egne Frembringelser”.
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FYENS STIFTS PATRIOTISKE SELSKABS FÆLLESFOND

RESULTATOPGØRELSE 2012 STATUS PR. 31/12-2012

renteindtægter 22.397

omkostninger 12.713 grundkapital 493.144

årets resultat 9.684 egenkapital i alt 565.392

Ansøgningsskema kan downloades fra www.patriotisk.dk eller rekvireres ved henvendelse  
til sekretariatschef Marianne Neumann, e-mail: mn@patriotisk.dk, tlf. 6315 5411

■ UDDELINGER I ÅRETS LØB
i regnskabsåret 2012 har Fyens stifts patriotiske sel-
skabs Fællesfond uddelt legater for i alt 17.150 kr. mod 
1.197 kr. i 2011

legaterne er givet til dels to rejselegater, og dels indram-
ning af diplomer i forbindelse med hædersmedaljer fra 
Det kgl. Danske landhusholdningsselskab. 

■ VEDTÆGTER
§ 1 Fondens navn er: Fyens stifts patriotiske selskabs 
Fællesfond, og dens hjemsted er odense kommune.

§ 2 Fondens formål er en videreførelse af den virk-
somhed, hvormed de fem fonde, som sammenlægges 
i nærværende fond, har drevet.

samlende kan formålet udtrykkes således:
Understøttelse af personer af landbostanden, som efter 
legatbestyrelsens skøn har behov derfor samt tilskud til 
uddannelse og studierejser eller -ophold.

Der kan ydes tilskud til kulturelle formål efter bestyrel-
sens frie skøn i særlige tilfælde.

§ 3 Ved sammenlægningen af følgende fonde andrager 
fællesformuen følgende midler: (se figuren nederst på 
siden)

af legatformuen andrager 430.000 kr. legatets grundka-
pital, som kun kan formindskes med fondsmyndighedens 
samtykke, og hvis købekraft skal søges bevaret ved hen-
læggelse forud for legatuddelinger.

De respektive legatfundatser beskriver 
formålene således:
Ad a. Foreningens formål er at understøtte trængende, 
forhenværende landmænd i Fyens stift, som har været 
i selvstændig stilling, deres enker og mindre-årige børn.

Ad b Mænd, der er trængende, forhenværende land-
mænd, eller som ikke nu driver et agerbrug på over 1 td. 
hartkorn, har dansk indfødsret, og i 7 år har levet enten 
som ejer, bruger eller forpagter i Fyens stift, og dér dre-
vet et agerbrug på mindst 8 td. hartkorn.

samlende kan formålet udtrykkes således:

Understøttelse af personer af landbostanden, som efter 
legatbestyrelsens skøn har behov derfor samt tilskud til 
uddannelse og studierejser eller -ophold.

Ad c Understøttelse af trængende og da navnlig til 
efterladte af medlemmer af patriotisk selskab. rejseun-
derstøttelse til unge dygtige landmænd med et bestemt 
studium for øje.

anerkendelse af, eventuel opmuntring til virksomhed, 
der som samfundsnyttig kan anbefales til efterfølgelse, 
hvorunder også skal regnes rentabelt drevet landbrug, 
og særligt hensyn skal tages til ren jord, så længe dette 
må anses for formålstjenligt. og yde et beløb til erhver-
velse af en mindeplads til afholdelse af store folkemøder.

Ad d årlige legatbeløb til understøttelse af elever på 
landbohøjskolen, på landbrugs- og havebrugsskoler 
samt på teknologisk institut, og til oplysningsrejser 
for gårdmænd og husmænd. De pågældende skal være 
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RESULTATOPGØRELSE 2012 STATUS PR. 31/12-2012

renteindtægter 22.397

omkostninger 12.713 grundkapital 493.144

årets resultat 9.684 egenkapital i alt 565.392

A. Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende 

 landmænd og deres efterladte i Fyns stift pr. 31. dec. 1989  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272.542,33 kr.

B. Forpagter cand. phil. C. J. Jansens legat 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40.325,74 kr.

C. Fyens stifts patriotiske selskabs 100 års jubilæumslegat

 pr. 25. oktober 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91.620,00 kr.

D. Midtfyns landøkonomiske Forskudsforenings legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.638,00 kr.

E. bankdirektør H. H. thomsens og hustrus legat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.010,00 kr.

 anslået legatformue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  454.136,07 kr.

hæderlige og dygtige folk og være hjemmehørende i et 
af følgende sogne på Fyn: årslev, åsum-seden, allerup, 
bellinge, Dalum, Davinde, Fangel, Højby, nørre lyndelse, 
sdr. nærå, rønninge-rolfsted, søllinge-Hellerup, sdr. 
Højrup og nørre søby.

legatbestyrelsen er berettiget til at fortolke de re-
spektive formålsbestemmelser ud fra en hensyntagen 
til nutidsforhold og er ikke bunden af de enkelte legaters 
indbyrdes størrelsesforhold.

Ad e Understøttelse af trængende og da navnlig til 
efterladte af medlemmer af Fyens stifts patriotiske 
selskab.

rejseunderstøttelse til unge, dygtige landmænd med et 
bestemt studium for øje. opmuntring til eller anerken-
delse af samfundsnyttig virksomhed, hvorunder også 
skal regnes fremragende virksomhed på jordbrugets eller 
husdyrbrugets område.

§ 4 Fondens bestyrelse er identisk med den til enhver tid 
siddende bestyrelse for Fyens stifts patriotiske selskab. 
Fonden tegnes af bestyrelsens formand, næstformand 
og kasserer i forening. over bestyrelsesmøderne føres 
en protokol, som underskrives af de tilstedeværende 
medlemmer.

§ 5 De samlede administrationsomkostninger må ikke 
overstige det af fondsmyndigheden fastsatte, for tiden 
15 % af fondens bruttoafkast.

§ 6 Fondens kapital anbringes i værdipapirer i overens-
stemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte regler 
herom.

Midlerne anbringes i administration i bikubens Forvalt-
ningsafdeling eller et andet af Fondsmyndigheden god-
kendt forvaltningsinstitut.

§ 7 Fondens regnskabsår er kalenderåret. senest 3 må-
neder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen 
have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og 
udgifter samt en status. regnskabet indsendes senest 
6 måneder efter regnskabsårets afslutning til Fonds-
registeret.

§ 8 årets nettoindtægt med tillæg af eventuel over-
førsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af admi-
nistrationsomkostninger og evt. beløb til konsolidering 
af kapital, uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse 
med formålsbestemmelserne.

§ 9 For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan 
tilgodeses, eller indtægterne ikke længere er tilstræk-
kelige til at opfylde formålene, kan bestyrelsen efter 
tilladelse fra fondsmyndigheden og Justitsministeriet 
anvende fondskapitalen til tilsvarende formål eller søge 
kapitalen indlagt i anden fond med tilsvarende formål.
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A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER

A/S DET FYNSKE LANDBOCENTER, RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE 2012 
BUDGET 2013 (1.000 KR.)

resUltatoPGØrelse 1/1-31/12
realiseret

2012
BUdGet 

2013

lejeindtægter 1.732 1.749

indtægter i alt 1.732 1.749

revision - administrationsvederlag 77 100

reparation, vedligehold m.v. 510 885

småanskaffelser 3 4

konsulenthonorar 27 5

ejendomsskatter 140 150

Forsikringer 39 40

prioritetsrenter m.m. 467 458

renteindtægter 0 0

regulering til dagsværdi -8 0

Udgifter i alt 1.255 1.642

resUltat FØr sKat 477 107

skat af årets resultat 120 0

Årets resUltat 357 107

Balance Pr. 31. decemBer
realiseret

2012
BUdGet

2013

aKtiVer

anlægsaktiver 22.909 22.784

omsætningsaktiver 925 1.125

aKtiVer i alt 23.834 23.909

PassiVer

egenkapital 11.841 11.948

Hensatte forpligtelser 1.800 1.800

langfristede gældsforpligtelser 9.579 9.648

kortfristede gældsforpligtelser 614 513

PassiVer i alt 23.834 23.909
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KONTINGENT 2013/2014

KONTINGENTSKALA 2013/2014

medlemsart BesKriVelse BelØB

1
aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd indenfor Fyn. skal samtidig betale bedriftsmedlemskab 
til landbrug & Fødevarer* via patriotisk selskab.

995 kr.

2
aktive jordbrugsvirskomheder/landmænd indenfor Fyn, som kan dokumentere medlemskab af anden 
fynsk landboforening.

995 kr.

3 aktive jordbrugsvirksomheder/landmænd udenfor Fyn. 995 kr.

10
Ægtefællekontingent, der tegnes af hensyn til gruppelivsforsikring (Modtager kun indkaldelse til 
generalforsamling og intet andet).

150 kr.

20
Firmamedlemskab - passive medlemmer - f.eks. frøfirmaer, forsikringsselskaber, banker og lignende. 
(Modtager alt materiale fra patriotisk selskab herunder nyt fra patriotisk selskab, 1 stk. Driftsanal-
yser og indbydelse til møder og konferencer).

995 kr.

30

passive medlemmer (privatpersoner) f.eks. ikke aktive landmænd, der blot ønsker at være medlem 
eller pensionister, der ønsker hjælp til selvangivelsen.
(Modtager alt materiale fra patriotisk selskab, herunder nyt fra patriotisk selskab, 1 stk. Driftsanal-
yser og indbydelse til møder og konferencer).

485 kr.

40
teknisk passive, dvs. medlemmer, som i forvejen modtager alle informationer f.eks. 
interessenter i i/s. (Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet andet).

150 kr.
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HER FINDER DU PATRIOTISK SELSKAB

patriotisk selskab
Ørbækvej 276, 5220 odense sØ

tlf. 6315 5400, Fax. 6593 2015
e-mail: patriotisk@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

eller via den enkelte medarbejders e-mail eller direkte telefonnr.

se under omtalen af den enkelte afdeling.

patriotisk selskab ligger kun 5 minutters kørsel fra Motorvej e20.

kør af ved Motorvejskryds odense og følg skiltene mod odense sØ.
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interessenter i i/s. (Modtager kun indkaldelse til generalforsamling og intet andet).

150 kr.
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203. årgang

patriotisk selskab

eftertryk og kopiering uden særlig tilladelse forbudt

tryk: one2one/Clausen grafisk

2013

issn 1602-382X




