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KAPITEL I.

Udvcilgets nedsættelse og virksomhed

Efter regeringsbeslutning nedsatte landbrugsministeren i skrivelse af

2. december 1975 et udvalg til overvejelse af den fremtidige landbrugspolitik.

Ud fra det grundsynspunkt, at den fremtidige erhvervsstruktur i Danmark

må omfatte et effektivt og konkurrencedygtigt landbrugserhverv, fik udvalget

den opgave dels at foretage en analyse af dansk landbrugs produktions- og

afsætningsmønster, herunder fcarudsætningerne for og konsekvenserne af en eks-

pansion af den animalske produktion, dels at undersøge om de gældende regler

i landbrugsloven bør ændres på visse punkter:.

Udvalget kunne i undersøgelserne inddrage problemer - det være sig af

driftsmæssig, afsætningsmæssig, økonomisk, retlig eller teknisk karakter -

scm det skønnede ønskeligt at få nærmere belyst.

Udvalget fik følgende sarrmensætning:

Departementschef H. J. Kristensen (formand)

Afdelingschef 0. W. Friis, Landbrugsministeriet

Afdelingschef 0. Juul Jørgensen, LandbrugsnrLnisteriet

Kontorchef Leif Heltberg, Det økonomiske Sekretariat

Direktør Niels Kjærgaard, Landbrugsrådet

Sekretariatschef Jørgen Skovbæk, De samvirkende danske Landboforeninger

Sekretariatschef Jørgen Pedersen, Danske Husmandsforeninger

Professor Carl Thomsen, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Vicedirektør J- Fløystrup Jensen, Dansk Landbrugs Realkreditfond

Cand. oecon. Jørn. Ravn, Forbrugerrådet

Forbundsformand E. Toxværd Nielsen, Slagteriarbejderforbundet

Økonom Harald Hinrich, Specialarbejderforbundet

Udvalgets sekretærer var fuldmægtige i Landbrugsministeriet,

P. Veilstrup Andersen og L. E. Andreasen.

Den 12. oktober 1976 blev direktør Kjeld Ejler, Landbrugsrådet, udnævnt

til medlem af udvalget i stedet for direktør Niels Kjærgaard.

Udvalget har nedsat fem arbejdsgrupper.

Den første arbejdsgruppe med afdelingschef 0. Juul Jørgensen scm for-

mand har udarbejdet en rapport vedrørende landbrugets primærproduktion.
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Den anden arbejdsgruppe med kontorchef J. Prieme som formand har udar-

bejdet en rapport om spørgsmål vedrørende landbrugets generationsskifte.

Den tredie arbejdsgruppe med ekspeditionssekretær H. Nordby Madsen som

formand har udarbejdet en rapport,om de gældende regler i landbrugsloven bør

ændres på visse punkter.

Den fjerde arbejdsgruppe med afdelingschef 0. W. Friis scm formand har

udarbejdet en rapport om spørgsmål vedrørende jordlovsadministrationen.

Den femte arbejdsgruppe med kontorchef J. Rønning-Petersen scm formand

har udarbejdet en rapport vedrørende forarbejdning og afsætning af animalske

landbrugsprodukter.

I arbejdsgrupperne har udvalget inddraget en bred kreds af organisatio-

ner. Skiftende fra arbejdsgruppe til arbejdsgruppe har følgende styrelser, for-

eninger og organisationer været repræsenteret i arbejdsgrupperne: Landbrugs-

ministeriet, Matrikeldirektoratet, Statens Jordlovsudvalg, Det økonomiske Se-

kretariat, Landbrugsrådet, De samvirkende danske Landboforeninger, Danske Hus-

mandsforeninger, Tolvmandsforeningerne, Forbrugerrådet, Slagteriarbejderfor-

bundet, Landbrugets Afsætningsudvalg, Kødbranchens Fællesråd, Eksport-Svine-

slagteriernes Salgsforening, Mejerikontoret og Fjerkræbranchens Samarbejds-

udvalg. Endvidere har en række personer med tilknytning til landbrugserhvervet

været medlemmer af de forskellige arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppernes sammensætning fremgår af Bilag I, II, III, V og VTI.

Udvalget har den 21. februar 1977 afsluttet, sit arbejde og afgiver her-

med sin betænkning til regeringen.

København, den 21. februar 1977

Kjeld Ejler O.W.Friis Harald Hinrich
J. Fløystrup Jensen O. Juul Jørgensen Leif Heltberg
H.J.Kristensen (fmd.) E. Toxværd Nielsen Jørgen Pedersen
Jørn Ravn Jørgen Skovbæk Carl Thomsen

P.Veilstrup Andersen og L.E.Andreasen
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KAPITEL II.

Baggrunden for udvalgets nedsættelse.

Ved Darmarks indtasden i De europæiske Fællesskaber (EF) ventede man en

stigning i den animalske landbrugsproduktion son følge af de bedre vilkår for

landbrugserhvervet. I perspektivplan-redegørelse PP II blev denne stigning be-

regnet til ca. 3 pct. pr. år i prognoseperioden 1972-1987. Disse beregninger

var baseret på visse generelle forudsætninger vedrørende udviklingen i arbejds-

styrke og arbejdsproduktivitet. Skønnet var endvidere baseret på forventninger

an en indkanstforbedring san følge af højere produktpriser og forbedrede af-

sætningsmuligheder ved Danmarks indtræden i EF. Skønnet var endelig baseret

på en forudsætning om, at den økononiske udvikling her i landet i løbet af få

år ville føre frem til ligevægt på betalingsbalancen.

Forventningerne cm en øget animalsk produktion er ikke blevet indfriet.

Udviklingen i Danmark har i modsætning til EF som helhed i perioden 1973-1976

været præget af stagnation.

I lys af denne samfundsøkonomisk set uheldige udvikling og på baggrund

af en erkendelse af, at et effektivt og konkurrencedygtigt landbrug er et vig-

tigt element i den samlede danske erhvervsstruktur besluttede regeringen at

nedsætte Udvalget for den fremtidige Landbrugspolitik.

I sin åbningstale til Folketinget den 7. oktober 1975 udtalte statsmini-

steren: "at udvalget skal undersøge årsagerne til, at visse grene af land-

brugsproduktionen falder i disse år. Derved håber vi (regeringen) at få et bed-

re grundlag for at tilrettelægge en langsigtet landbrugspoliti-k."

I henhold til kamdssoriet har udvalget ved nedsættelse af de i kapitel

I nævnte arbejdsgrupper ladet gennemføre et omfattende analysearbejde vedrøren-

de forholdene i landbrugets primærproduktion, - problemerne for landbrugets

generationsskifte, - spørgsmål om landbirugslovens bestemmelser, - problemer om-

kring jordlovsadministrationen og - problemer vedrørende forarbejdning og for-

ædling af animalske landbrugsprodukter. Udvalgets drøftelser i kapitlerne III-

VTI har taget udgangspunkt i disse arbejdsgruppers rapporter. I kapitel VIII

har man vurderet de samfundsøkonomiske konsekvenser af en udvidet animalsk pro-

duktion.

Udvalgets analyser har til formål at skabe et bedre grundlag for til-

rettelæggelse af en langsigtet landbrugspolitik.

Vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en øget animalsk

produktion er sket under den forudsætning, at en øget produktion kan afsættes
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til lønnende priser under en fartsat skærpet konkurrence på afsætningsmarkeder-

ne. Udvalget har regnet med, at der vil være en årlig forbrugsstigning i EF på

ca. 3 pct. i det Produktionssortiment, som den danske landbrugsproduktion om-

fatter.

Såfremt det er muligt at virkeliggøre en øget animalsk produktion, vil blot

få procents stigning medføre en betydelig nettovalutaindtjening, da merproduk-

tionen fuldt ud må forventes at blive eksporteret. Det vil tillige have mærk-

bare beskæftigelsesmæssige konsekvenser.

udvalget finder, at en målsætning an øget dansk landbrugsproduktion ikke

er i strid med bestræbelserne inden for EF's landbrugspolitik for en begræns-

ning af produktionsstigningerne for visse produkter. Baggrunden for denne op-

fattelse er, at den overordnede målsætning for EF's landbrugspolitik er base-

ret på, at landbrugsproduktionen skal foregå under så optimale forhold som

muligt. Dette må på længere sigt: betyde en ændring af den nuværende geografiske

fordeling af EF's landbrugsproduktion, således at der vil ske en vis nedtrap-

ning i de landbrugsmæssigt set ugunstigt stillede områder.

Udvalget har i denne forbindelse lagt vægt på, at Danmark har struktu-

relle og historisk betingede foxudsxEtninger for en rationel og effektiv land-

brugsproduktion. En yderligere udvikling af dansk landbrug vil derfor være i

overensstemmelse med de overordnede mål for EF's landbrugspolitik, når man

tager de relativt begrænsede produktionsandele for den danske landbrugsproduk-

tion i det samlede EF i betragtning.
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KAPITEL III.

Landbrugsbedrifterne.

1. Produktion

I tabel 1 er vist udviklingen i den animalske og vegetabilske landbrugs-

produktion siden 1966/67.. Den animalske produktion var faldende indtil 1971/72,

hvorefter den steg til og med 1973/74. Det var ventet, at væksten ville fort-

sætte som følge af stigende produktpriser og forbedrede; afsætningsmuligheder i

forbindelse med Danmarks tilslutning til EF. Den animalske produktion faldt

imidlertid i 1974/75 og har siden stagneret.

Nedgangen i den animalske produktion forud for EF-tilslutningen skyldtes

en faldende mælke- og oksekødproduktion. Derimod steg produktionen af svine-

kød til og med 1972/73. I 1973/74 var svinekødproduktionen uændret, men siden

har der været en nedgang.. Mælkeproduktionen er steget fra 1971/72 og oksekød-

produktionen fra 1973/74..

Tabel 1. Nfengdeindeks for produktionen af landbrugets salgsprodukter 1966/67-

1975/76.

x) Foreløbige tal.

Kilde: For denne og efterfølgende tabeller er Danmarks Statistik benyt-

tet som kilde, såfremt anden kilde ikke er anførb

Bag udviklingen i den animalske produktion ligger naturligvis en næsten

sanmenfaldende udvikling i husdyrholdet. Kvægbestanden nåede således det lave-

ste punkt i 1971 og svinebestanden det højeste punkt i 1972, jfr. tabel 2.
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I modsætning til den animalske produktion har produktionen af vegetabil-

ske salgsprodukter været stigende siden 1966/67. Der er store variationer mel-

lem de enkelte år, hvilket må tilskrives udsving i høstudbyttet.

I tabel 3 er anført en oversigt over mængderne af den vegetabilske salgs-

produktion. Det skal tilføjes, at den vegetabilske salgsproduktion optager om-

kring 15 pct. af det samlede landbrugsareal.

1) Salgsproduktionen for korn er opgjort som salg til endeligt forbrug
udenfor landbruget, herunder eksport plus salg til oplagring hos
handlende.

2) Kilde: Landbrugsminist€:riet..
Tallene angiver høstudbyttet i l.ooo tons. Af frø til udsæd er i
de senere år i landbruget årligt anvendt omkring lo.ooo tons.

3) Foreløbige tal.

2. Pris- og omkostningsudviklingen

Udviklingen i landbrugets indkomstforhold er et resultat af bevægelsen i

de priser, landmændene opnår for deres produkter, de priser, de betaler for

driftsmidler og af produktivitetsudviklingen.

Prisudviklingen for landbrugets salgsprodukter, for de enkelte produkter

hver for sig og i gennemsnit for planteprodukter, husdyrprodukter og landbrugs-

produkter ialt er vist i tabel 4,.

Prisudviklingen er baseret på priser, der så vidt muligt svarer til de

priser, der er opnået ab gård. Pristillæg under de tidligere danske landbrugs-

ordninger og de nuværende EF-markedsordninger er indregnet. Det samme gælder
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1) Ved beregning af indeks er anvendt løbende vægte* scm for 1975/76
er foreløbige.

2) f-fcelkeprisen for 1975/76 er foreløbig.

Kilde: Landbrugsministeriets Drifteøkonomiudvalg.

efterbetalingsbeløb og eif taletillæg af forskellig art. Prisfradraget i form af

produktionsafgifter er ligeledes taget i betragtning. De benyttede prisserier

dækker tæt ved loo pct. af produktionen, der sælges ud af landbruget, idet de

anvendte vægte refererer til landbrugets salgsproduktion. Det betyder, at den

meget store interne kornomsætning i lancJbruget ikke indgår i det samlede pris-

indeks for planteproduktionen.

I gennemsnit for alle salgsprodukter er der sket en fordobling af pris-

niveauet fra 1967/68 til 1975/76. I den første halvdel af perioden udgjorde

stigningen 26 pct. I p>eriodens anden halvdel var stigningen 6o pct., og en

væsentlig part af denne indtraf i årene 1972/73 og 1973/74. I året 1974/75

stagnerede priserne, medens der i 1975/76 igen indtraf en forhøjelse af pris-

niveauet.

Udviklingen i priserne på korn er af særlig interesse. Korn beslaglægger

ca. 6o pct. af landbrugsarealet. Den er den dominerende salgsafgrøde og samti-

dig på den enkelte ejendom det mest nærliggende alternativ til husdyrproduktionen.

Priserne på korn steg lidt mere end gennemsnittet for husdyrprodukter i de første
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to år efter tilslutningen til EF. Siden har der været næsten den sanxne pris-

bevægelse for de to produktgrupper. Der er således ikke sket nogen væsentlig

forskydning i prisrelationerne. De: højere kornpriser har imidlertid givet mu-

lighed for, at især ældre landmænd med mindre gæld har kunnet fortsætte lidt

længere på deres bedrift ved. at skifte over til en mere ekstensiv driftsform.

I tabel 4 er anført indeks for prisniveauet på planteprodukter, eksklu-

sive kartofler for at rense plant^eproduktprisindekset for de stærkt svingende

og i 1975/76 ekstremt høje kartoffelpriser.

For landbrugets faktorprisear er der i lighed med produktpriserne tilstræbt

prisangivelser, der svarer til de priser, landmanden har betalt for de enkelte

produktionsmidler. Eksempelvis kom de kraftige prisstigninger på proteinfoder,

som satte ind i 1974, ikke fuldt ud til udtryk i de priser, landmændene betal-

te, og som indgår i de anvendte prisserier.

I tabel 5 er vist prisudviklingen for indkøbte rå- og hjælpestoffer, som

hovedsagelig importeres, og hvor prisudvikling derfor i overvejende grad er på-

virket af udefra kcmrtende faktorer. Desuden er vist et gennemsnit for de drifts-

midler, der navnlig er påvirket af indenlandske, økonomiske forhold, dvs. byg-

ge- og maskinomkostninger og serviceydelser af forskellig art. Endvidere er be-

regnet indeks med og uden ejendomsskatter og familiens arbejdsvederlag.

Kilde: Landbrugsministeriets Driftsøkoncmiudvalg.

1) Som vægtgrundlag i 1975/76 er anvendt omkostningsstrukturen i 1974/75.

I øvrigt løbende vægte som for salgspriser.
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Rentecmkostningerne er ikke indkalkuleret i indeksene, hvilket må tages

i betragtning ved en vurdering af udviklingen for priserne på driftsmidler i

sammenligning med f.eks. salgspriserne. Renteudviklingen vil blive nærmere

cmtalt nedenfor, men i øvrigt henvises til arbejdsgruppens rapport, Bilag I.

For perioden 1967-75 son helhed har den gennemsnitlige stigning i faJctor-

priserne været lidt stærkere end for salgspriserne. Ses bort fra ejendomsskat-

ter og familiens arbejdsvederlag, har der dog været en parallel udvikling. For-

løbet er meget forskellig for de enkelte: produktionsmidler og for underafsnit

af perioden.

Ved en bedømmelse af landbrugets indkomstudvikling må foruden forløbet i

salgs- og faktorpriserne tages hensyn til de forskellige niveauer for hhv.

landbrugets produktionsværdi og omkostninger samt produktivitetsudviklingen.

Den lidt stærkere stigning i faktorpriserne sanTnenlignet med salgspriserne ude-

lukker således ikke en sideløbende stigning i indkomstniveauet.

Frem til midten af perioden (1971/72) var den gennemsnitlige stigning i

faktorpriserne 26 pct. Råvarepriserne steg med 15 pct. Det var således navn-

lig prisudviklingen for de produttionsfalctorer, hvis aflønning især er knyttet

til den generelle pris- og omkostningsudvikling her i landet, der påvirkede

det gennemsnitlige faktorprisniveau.

I periodens anden halvdel har prisstigningerne på produktionsfaktorer

generelt været kraftigere end i de foregående år. Prisstigningerne kulmine-

rede i 1973/74 efter to års meget kraftige stigninger på foderstoffer, brænd-

stoffer og kunstgødning. I de to seneste driftsår 1974/75 og 1975/76 har rå-

varepriserne under eet dog været temmelig stabile.

Prisudviklingen har medført betydelige stigninger i dækningsbidragene i

løbende priser for de enkelte produktionsgrene, undtagen for fjerkræholdet.

Dækningsbidragene angiver det beløb, der bliver til rest til dækning af de fa-

ste omkostninger inklusive renter og landmandens egen arbejdsindsats.

Tages udgangspunkt i 1971/72, der er det sidste år, hvor landbrugets pris-

forhold var upåvirket af EF's prisniveau, viser dækningsbidragene indenfor kvæg-

sektoren i 1975/76 i forhold til 1971/72 en svagere stigning end dækningsbidra -

get ved korndyrkning. Svinesektoren har vist en parallel udvikling frem til

1974/75. I 1975/76 fandt der imidlertid en ret stærk stigning sted som følge

af særlig kraftige prisstigninger på svinekød.

Renteomkostningerne er som nævnt ikke indregnet i det generelle faktorpris-
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niveau. En oversigt over udviklingen i den effektive rente af nyoptagne lån

er derfor vist særskilt i tabel 6. Den gennemsnitlige effektive forrentning

af landbrugets samlede gæld vil dog især være påvirket af renteniveauet for tid-

ligere års optagelse af lån, hvis renteniveau normalt er fikseret for hele lånets

løbetid.

Det ses af tabel 6, at renteniveauet, der har betydning ved nyinvesteringer

er steget med omkring 3-4 pct.-point i perioden 1967/68 til 1975/76. Der har

været tale om ret betydelige udsving i enkelte år, navnlig i 1974/75 og sommer-

halvåret 1976.

Tabel 6. Effektiv rente af nye obligationslån til landbruget samt kassekredit-

ter, pct. p.a.

1) 2)

Ve; j et gennemsnit Kassekredit

1967/68 lo,81 9,92

1968/69 9,68 lo,23

1969/7o 11,24 11,6o

197o/71 12,8o 12,69

1971/72 12,23 11,57

1972/73 11,92 11,33

1973/74 14,o4 11,87

1974/75 16,35 15,71

1975/76 14,36 13,8o

1976 l/4-3o/9 16,52 14,lo
Kilde: De samvirkende danske Landboforeninger.

1) Vejet gennemsnit af nyoptagne obligationslån i kreditforeninger,
hypotekforeninger og Dansk Landbrugs Realkreditfond.

2) Kalenderår.

I vurderingen af renteudviklingen skal det endvidere tages i betragtning,

at der i medfør af Lov cm statstilskud til investeringer i landbrugets produk-

tionsbygninger af maj 1971 og Lov om støtte til modernisering af jordbrugsbedrif-

ter af april 1973 lean opnås tilslcud til nedsættelse af finansieringsudgifterne.

Tilskud under moderniseringsloven ydes i overensstemæls med EF's direktiv

vedrørende modernisering af jordbrugsbedrifter, og lignende tilskud ydes i andre

EF-lande. Tilskuddene ydes som rentetilskud. I de første seks år udgør rente-

tilskuddet godt 5 pct.-point af lånets hovedstol. Derefter nedtrappes rente-

tilskuddet til nul i det ellevte år. Angående statens udgifter til ordningen

henvises til afsnit 5.

Effektiviteten i de enkelte driftsgrene er afgørende for konkurrenceevnen
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såvel på den enkelte bedrift som for landbruget set i internationalt perspek-

tiv. Det er imidlertid vanskeligt at belyse effektivitetsudviklingen i de enkel-

te driftsgrene.

For byg, der beslaglægger ca. halvdelen af landbrugsarealet, kan der næp-

pe påvises nogen stigning i udbyttet pr. ha i perioden 1967 til 1975. Dette

hænger sandsynligvis sarnnen med det stigende areal med byg, som har ført til, at

der dyrkes byg på relativt dårlige jorder. Sædskifteproblemer kan også have

påvirket udbyttet. Derimod har der været en betydelig produktivitetsstigning i

græsmarkerne.

Mælkeudbyttet pr. ko er steget i den pågældende periode. Derimod kan der

ik!æ siges noget cm produktivitetsudviklingen i svineholdet, idet det statisti-

ske materiale her er særligt mangelfuldt.

Et samlet udtryk for produktivitetsudviklingen i landbruget i den analyse-

rede periode er tilvejebragt ved at fortsætte PP II's undersøgelser af produk-

tivitetsudviklingen i landbruget. Resultatet af disse undersøgelser er for-

bundet med usikkerhed, navnlig som følge af ret store udsving i høstudbyttet.

Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at 196o'ernes stigning i arbejds-

produktiviteten i landbruget er fortsat: i 197o'erne, iten sandsynligvis med svage-

re styrke.

3_. Indkomstudviklingen

Udviklingen i de selvstændige landbrugeres indkomster i perioden 1967/68

til 1975/76 er vist i t:abel 7. For perioden scm helhed er der sket godt og

vel en fordobling i nettoindtægten fra landbruget. Nettoindtægten fremkommer

ved at reducere bruttooverskuddet med nettorenteudgiften for såvel bolig- scm

erhvervsmæssig gæld, medens der ikke er taget hensyn til forrentning af egen-

kapitalen. Der knytter sig dog en vis usikkerhed til opgørelsen af landbrugets

nettorenteudgifter.

En belysning af indkomstfremgangen på delperioder kompliceres af de ud-

sving i høstudbyttet, der har kunnet iagttages i den betragtede periode. Tørken

i 1975 medførte, at det laveste høstudbytte for den her omtalte periode regi-

streredes i 1975. I forhold til det gennemsnitlige høstudbytte for perioden

scm helhed lå det op imod en halv snes procent lavere. Hovedparten af indkomst-

fremgangen i landbruget i den omtalte periode er opnået i periodens sidste halv-

del.

Hovedårsagen til det skitserede indkomstforløb var EF-tilslutningen i 1973
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og de forbedrede afsætningsvilkår for landbrugsprodukter, herunder EF-markeds-

ordningernes prisstabil:_serende effekt. Pe:rioden var ligeledes karakteriseret

af betydelige omkostningsstigninger. I modsætning hertil var stagnationen i

landbrugets nettoindtægt: i periodens første halvdel primært forårsaget af den

for dansk landbrug ugunstige markedsopdeling i Vesteuropa. Hertil kom et i

øvrigt rigeligt globalt udbud og dermed trykkede priser for både animalske og

vegetabi1ske landbrugsprodukter.

Udover nettoindtægten fra landbruget må en samlet bedømmelse af de selv-

stændige landbrugeres indkomstudvikling inkludere den indkomst, der erhverves

udenfor det egentlige landbrug. Hoved]3art:en af disse; indtægter omfatter løn-

indkomst hos såvel brugeren som dennes ægte:fælle. Især hustruens lønindkomst

har været stigende i de senere år. Det hænger sammen med, at en voksende del

af hustruerne i de yngre familier har og ønsker at udnytte deres erhvervsud-

dannelse, ligesom et sådant indkomstsupplement ofte er nødvendigt for nyetable-

rede landmandsfamilier. Ved sammenligning med de i tabellen anførte lønmodtager-

grupper bemærkes, at disse kun omfatter een persons indkomst.

Brugernes tilbøjelighed til at påtage: sig erhvervsarbejde uden for bedrif-

ten er mest udbredt på de mindre bedrifter cg blandt de yngre landmænd og må

primært ses som et resultat af den relativt: utilfredsstillende indkomstudvik-

ling indenfor landbruget forud for EF-medlemsskabet. Udviklingen har desuden

medført, at mindre bedrifter ikke i santne omfang kan give heltidsbeskæftigelse

til en person. Efter EF-tilslutningen kunne der iagttages et fald i omfanget

af deltidsarbejde udenfor landbruget, men i. 1975/76 er påny konstateret en stig-

ning i udearbejdet.

Udover den tilskyndelse, der lå i det højere indkomstniveau udenfor land-

bruget, var muligheden for deltidsbeskæftigelse helt frem til begyndelsen af

197o'erne begunstiget af den ekspansion, ,de:r prægede industri samt bygge- og

anlægsvirksomhed i de pågældende år.

Stigningen i landbrugets renteudgifter skyldes en stigning både i rente-

niveau og i landbrugets gæld. Gælden har været voksende op gennem 196o'erne,

hvor de økonomiske forhold for landbruget indebar, at en større del af landbrug-

ets investeringer blev baseret på fremmed kapital. Hertil kommer den gælds-

stiftelse, der står i forbindelse med generationsskiftet- Der er i de senere

år sket et yderligere fald i landbrugets selvfinansieringsgrad som. følge af den

stigende investeringsaktivitet.

Ud fra den samlede nettoindtægt i landbruget og lønindkomsterhvervelsen

udenfor landbruget er i tabel 7 vist både landbrugernes samlede indkomst og
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den gennemsnitlige indkomst pr. bedrift med. og uden hustrus lønindtægt. Der er

endvidere anført en oversigt; ovei: indkomstudviklingen på ejendomme over 5 ha.

Begrundelsen for at udelade ejendomme under 5 ha er, at den samlede produktion

på disse ejendomme kun udgør 1-2 pct. i den samlede animalske produktion. Ind-

komstudviklingen udenfor landbruget er belyst i kolonne 9 og lo, hvor der er an-

ført årsfortjenesten for en faglært; og en ufaglært arbejder i provinsen.

For perioden som helhed har den relative indtægtsfremgang i og udenfor

landbruget været af næsten samme størrelse. Der er således ikke i denne periode

sket nogen forskydning mellem indkomstniveauet i og udenfor landbruget.

Det skal understreges, at det er meget vanskeligt at foretage direkte sam-

menligninger mellem indkomstniveauet i landbruget og andre indkomstgrupper, fordi

flere poster indregnes på forskellig nede ved indkomstopgørelsen. Indkomstfrem-

gangen i landbruget skal endvidere ses på baggrund af, at niveauet lå forholds-

vis lavt i udgangsåret sammenlignet med de forudgående par år.

Til yderligere belysning af indkomstudviklingen er i tabel 8 anført en

oversigt over udviklingen i produktionsværdi og i de forskellige grupper af

omkostninger pr. bedrift.

Med udgangspunkt i 1971/72, der var det sidste år, som ikke var påvirket

af EF-medlemsskabet, fås et samlet billede af den økonomiske udvikling pr. be-

drift under EF-medlemsskabet.

Fra 1971/72 til 1975/76 er den samlede prodiiktionsværdi pr. bedrift ste-

get med 65.OOO kr. eller knap 8o pct. I samme periode er udgiften til rå- og

hjælpestoffer steget med 25.ooo kr. Udgifter til lønninger, vedligeholdelse

og afskrivninger samt ejendomsskatter er steget med 16-coo kr. Rente- og for-

pagtningsudgifter m.v. er steget med 14.ooo kr. pr. bedrift. Renteudgifterne

inkluderer renter til privat gæld, herunder bolig.

Der er tillige sket en stigning i nettoindtægten fra landbruget på knapt

9.OOO kr. pr. bedrift. Samtidig er der sket en stigning i brugernes indtægt

af udearbejde samt i renteindtægter m.v. på knap 9.ooo kr. Det bliver ialt en

indtaegtsstigning på 17.5oo kr. pr. bedrift i løbet af disse fire år. Såfremt

der alene ses på bedrifter over 5 ha, bliver indtægtsstigningen pr. bedrift et

par tusinde kroner højere.

Ved en vurdering af, i hvilken grad indkomststigningen i landbruget i

1971/72 - 1975/76 har kunnet bidrage til finansiering af de øgede investeringer,

skal der tages hensyn til stigningen i leveomkostninger, stigning i de person-

lige skatter og et øget forbrug.
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I tilslutning til indkomsterhvervelsen udenfor landbruget skal nævnes,

at Danmarks Statistiks skøn over lønindkomster udenfor landbruget ligger betyde-

ligt lavere end de oplysninger, der fremgår af Det landøkonomiske Driftsbureaus

regnskabsoversigter. Danmarks Statistiks oplysninger omfatter således ikke de

indkomster, der hidrører fra andre erhvervsaktiviteter (pelsdyravl, skovbrug,

dambrug, bortforpagtning m.m.) samt overførselsindkomster i form af pensioner.

I 1974/75 kan det på basis af driftsbureauets regnskabsoplysninger anslås, at

indkomsterhvervelsen (incl. pensioner") udenfor landbruget, udover de i tabellen

anførte beløb, androg 7.-8.000 kr. pr. bedrift over 5 ha, eksklusive hustrus

lønindkomst.

Den gennemsnitlige indkomst pr. bedrift dækker over store variationer

afhængig af bedriftens størrelse og brugerens alder. Disse forhold er nærmere

belyst i tabel 9 og lo. I tabel 9 er vist bruttooverskuddet, der er lig med ind-

tægten af gældfri ejendom, ved stigende brugeralder. Ligeledes er nettorente-

udgiften anført. Da denne falder stärkt med stigende brugeralder bliver for-

skellen i nettoindtægten fra landbruget mellem de yngre og ældre aldersgrupper

betydeligt mindre end i bruttooverskuddet.

Kilde: Det landøkonomiske Driftsbureau

I tabel lo er indkomstforholdene ved stigende arealstørrelse angivet.

Det gennemsnitlige bruttooverskud er stærkt stigende med voksende areal. Deri-

mod vokser gerinemsnitsindtægten fra landbruget ikke så stærkt som følge af den

stigende rentebelastning ved stigende arealtilliggende.
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Antallet af landbrugsbedrifter faldt i perioden 196o-67 med gennemsnit-

ligt 5.3oo årligt. Efter 1967 fortsatte nedgangen med uformindsket styrke -

ca. 6.000 pr. år - indtil 1971, hvor antallet var faldet til 136.ooo. I de

to følgende år - 1972 og 1973 - var nedgangen svagere - henholdsvis 1.6oo og

l.ooo bedrifter. I 1974 og 1975 var nedgangen 3.1oo og 2.7oo bedrifter og

antallet af landbrugsbedrifter var i 1975 faldet til 127.000.

For ejendonme under 5 ha har antallet dog været forholdsvis konstant

siden 197o. Dette kan først og frermnest forklares ved, at især denne ejen-

domsstørrelse er efterspurgt, af andre købergrupper end landmænd, hovedsagelig

til bolig og rekreative formål. Hertil kornner, at adgangen til at erhverve

ejendomme over 5 ha skærpedes ved ændringer i landbrugsloven i 1973.

Reduktionen af antallet af landbrugsbedrifter har ført til, at det

gennemsnitlige arealtilliggende pr. bedrift er steget fra 18,8 ha i 1967

til 22,9 ha i 1975. Gennemsnitsarealet var i 196o 15,8 ha. Nedgangen i

antallet af landbrugsbedrifter har i den pågældende periode været stærkere

på Øerne end i Jylland.

I de andre EF-«iedlemslande har der fundet en tilsvarende nedgang sted

i antallet af landbrugsejendomtie som her i landet. Italien er dog en und-

tagelse. Den gennemsnitlige bedfiftsstørrélse her i landet hører fortsat

til de højeste i Europa. I Frankrig er det gennemsnitlige areal pr. bedrift
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af samre størrelse son i Danmark, medens det i Storbritannien er omJcring tre

gange så stort.

I Holland, som Danmark ofte sammenlignes med, er det gennemsnitlige

jordtilliggende ca. 17 ha. Antallet af landbrugsbedrifter er i de senere

år reduceret i mindst samme takt som her i landet. Der var i 1975 ca.

llo.ooo landbrug i såvel Holland som Danmark, hvor brugeren havde landbrug

som hovederhverv.

De senere års mindre tilgang i antallet af unge, nyetablerede landmænd

her i landet samt de ældre landmænds tøven med at sælge deres ejendom har

ført til, at gennemsnitsalderen for de .-selvstændige landmænd er steget fra

5o til 52 år fra 1967 til 1975. Stigningen har alene fundet sted på ejen-

dormie under 3o ha, og især i gruppen 5-lo ha. Nar gennemsnitsalderen ikke

er steget på ejendomme over 3o ha,hænger det sammen med, at det er på disse

ej enderne, nyetableringer fortrinsvis f:Lnder sted.

Ligeledes forekonrrer familiehandler hyppigere i de større ejendemsgrup-

per, hvilket sandsynligvis har fremskyndet omsætningen af disse.

Ud fra et investerings- og produktionssynspunkt kan det være relevant

specialt at se på gruppen af landmænd under 55 år og på ejendomme over lo ha.

Det er blandt disse landmænd, de könnende års potentielle investorer hoved-

sagelig skal findes. Deres antal lå i 1975) på ca. 55„ooo. Efter 1967 er der

sket en forskydning i husdyrholdets fordeling på aldersgrupper. De yngre

aldersgrupper har fået en større del af husdyrholdet, og tilsvarende er de

midaldrende og ældre landmænds andel faldet.

Besiddelsesforholdene i dansk landbrug er i modsætning til de fleste

andre europæiske lande karakteriseret af, at selvejet er dominerende. Ud-

viklingen i ejendomsstnikturen henimod støixe enheder har ikke påvirket dette

forhold. Som årsager hertil kan anføres lovgivningsmæssige krav ved erhver-

velse af en landbrugsbedrift og de i saimenligning med andre lande forholds-

vis gode finansieringsmuligheder bl.a. i forbindelse med generationsskiftet.

Tradition må også formodes at spille en vis rolle.

Forpagtning af hele ejendomme, d.v.s.. gårdforpagtninger, har i mange

år været konstant og omfattet ca. 3 pct. af det samlede antal landbrugsbe-

drifter, med en lidt stiarre andel af det samlede landbrugsareal.

Derimod er antallet af landbrugsbedrifter med tilforpagtet jord øget

betydeligt. I 1975 havde i alt 27.9o9 landbrugsbedrifter tilforpagtet

311.ooo ha eller godt lo pct. af det samlede landbrugsareal. I forhold til

1966 er der sket en tredobling i det tilforpagtede areal. Det er navnlig
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efter 1972, at der har rundet en kraftig stigning sted i tilforpagtning af

arealer.

4.2. Besætninqsstjruktur

Den betydelige nedgang i antallet af landbrugsbedrifter i perioden

1967-75 har naturligvis påvirket udviklingen i besætmngsstrukturen; men

med i billedet hører tillige nedgangen i husdyrbestanden, som er omtalt i

afsnit 1.

Udviklingen i besætningsstrukturen hær i betydelig grad været præget af

specialisering i produktionen. Antallet af brug uden husdyr (kvæg og svin)

steg således stærkt indtil EF-tilslut:ningen, medens der siden kun har været

en svag stigning. Da antallet af lardbrugsbedrifter samtidig har været fal-

dende, har andelen af landbrugsbedrifter uden husdyr været voksende.

Antallet af bedrifter, hvor der- kun er kvæg, steg stærkt umiddelbart

før og i forbindelse med EF-tilslutrn.ngen. Stigningen er fortsat efter EF-

tilslutningen. For bedrifter alene med svin var antallet stigende indtil et

par år før EF-tilslutningen, hvorefter det har været forholdsvis stabilt.
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På en mindre del af bedrifterne med husdyr er husdyrholdet imidlertid

så lille, at det produktionsmæssigt ikke har nogen betydning.

Udviklingen har medført en betydelig besætningskoncentration, som bl.a.

kommer til udtryk i, at det gennemsnitlige koantal pr. besætning er steget

fra 11 stk. i 1967 til 16 stk. i 1975.

Husdyrholdet er meget arbejdskrævende, og ved stigende brugeralder vil

der derfor naturligt finde en vis nedtrapning sted i husdyrholdet. Den be-

tydelige nedgang i landbrugets medhjælp har understøttet denne udvikling.

Hertil korcmer, at de højere kornpriser, der fulgte af EF-medlemsskabet, har

muliggjort en gennemsnitlig stærkere nedtrapning af husdyrholdet hos de æl-

dre landmænd, idet en acceptabel - anend betydelig lavere indkomst - har kun-

net opretholdes ved en mere ekstensiv driftsform.

I tabel 15 er vist en oversigt over ko- og svineholdets fordeling på

aldersgrupper i 1967 og 1975. Der har for koholdet været en ret stærk for-

skydning fra de ældre til de yngre landmænd, medens forskydningen har været

væsentlig svagere i svineholdet.

De senere års udvikling i landbruget har klarere end tidligere afteg-

net to grupper af landtirugere. Den ene gruppe, der anfatter den produktions-

mæssig kontraktive del af landbruget, kan lidt groft antages at cmfatte land-

mænd over 55 år samt deltidslandmænd, navnlig på mindre bedrifter. Landmænd

over 55 år udgør mellem 4o og 45 pct. af samtlige landmænd. Den anden gruppe,

der kan antages at cmfatte heltidslandnrand under 55 år, repræsenterer den

ekspansive del af landbruget. Især i de yngre aldersgrupper har der været

en betydelig ekspansion i form af besætningsudvidelser.
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På grundlag af Det landøkonomiske Driftsbureaus regnskabsmateriale er

der i tabel 16 vist en oversigt over udviklingen i besætningsstørrelsen i

aldersgrupper i perioden 1973/74 - 1975/76. Materialet tilsigter at omfatte

et repræsentativt udsnit af landbrugsbedrifter over 5 ha. Oplysningerne i

tabellen refererer til statusopgørelser omkring 1. juli i hvert af de tre an-

førte år.

Kilde: Det landøkonomiske Driftsbureau

(2) Kilde: Danmarks Statistik

De yngre grupper af landmænd, d.v.s. (grupperne under 45 år, ses at have

foretaget en væsentlig udvidelse af deres kvæghold. Til en vis grad gælder

dette også for aldersgruppen 45-54 år, men stigningstakten har dog været mere

afdaarpet. Hos de ældre landmænd har der derimod været en tydelig nedgang i

kvægholdet pr. bruger i den betragtede periode.

For fedesvin er billedet mere uklart. Der har været nedgang i den gen-

nemsnitlige bestand hos landmænd under 35 år og over 55 år, stigning for

gruppen 35-44 år og nærmest stagnation for «gruppen 45-54 år.
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Nedgangen i husdyrholdet hos de ældre landmænd har fundet sted igennem

en længere årrække sctn led i strukturtilpasningen. Det må imidlertid antages,

at tendensen er blevet forstærket efter- Danmarks tilslutning til EF.

Generelt kan det konkluderes, at produktionsnedgangen i den kontraktive

del af landbruget efter EF-tilslutningen har svaret til den ganske kraftige

produktionsstigning i den ekspansive del af landbruget.

I den analyserede periode har der- fundet en geografisk forskydning

sted i produktionen af mælk og oksekød, hvilket fremgår af tabel 17. Andelen

af kvægbestanden på Øerne øst for Storebælt er gået tilbage, og tilsvarende

er den gået frem i Jylland. Derimod er svinebestandens relative fordeling

mellem landsdelene forholdsvis konstant: i den antalte periode.

Østjylland omfatter under den gamle amtsinddeling Vejle, Skanderborg,
Århus og Randers amter og under den nye inddeling Vejle og Århus amter.

4.3. Arbejdskraft

Landbrugets andel af erhvervsbefolkningen er fortsat faldende. I 1975

var den således ifølge beskæftigelsesundersøgelsen 7,3 pct. mod 8,6 pct. i

197o og 15,2 pct. i 196o. Tallene angiver det egentlig«; landbrugs andel af

erhvervsbefolkningen, d.v.s. gartneri og skovbrug er ikke indregnet.
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De 7,3 pet. svarer til ca. I80.000 personer, der bl.a. inkluderer del-

tidslandmand. For at nå frem til et mere præcist udtryk for arbejdsindsatsen

i landbruget foretager Danmarks Statistik beregninger over udviklingen i an-

tallet af helårsarbejdere i landbruget.

Der knytter sig en vis usikkertied til Danmarks Statistiks beregninger,

bl.a. som følge af en skævhed i det til grund liggende regnskabsmateriale til

og med 1972/73. Til sammenligning er derfor i tabel 18 anført en fortsættel-

se af den i PP II anvendte beregningsmetode for beregning af helårsarbejdere

i landbruget.

Begge beregninger viser et fald på cmkring en trediedel i landbrugets

samlede arbejdskraft i perioden 1966/67 til 1974/75. Beregningsmetoden i

PP II må dog antages at give det bedste udtryk for forløbet. Stærkest har

nedgangen været i medhjælpernes arbejdsindsats, idet denne er halveret.

Nedgangen i medhjælpernes arbejdsindsats har medført, at brugerens og

øvrige familiemeälentners arbejdsindsats udgør en stadig stigende andel af

den samlede arbejdsindsats. I 1974/75 ydede brugeren og hans familie såle-

des ca. 82 pct. af den samlede arbejdsindsats mod ca. 75 pct. i 1966/67. Af

familiens arbejde i egen bedrift udgør brugerens arbejdsindsats langt hoved-

parten - ca. 80-85 pct., og den resterende andel udføres næsten udelukkende

af brugerens hustru.

Familiens arbejde i egen bedrift påvirkes bl.a. af omfanget af det ar-

bejde, som såvel brugeren som dennes hustru påtager sig uden for bedriften.

Den relative hyppighed af landmænd med udearbejde var stigende fra 12 pct. i
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1966/67 til 17 pet. i 1972/73 væsentligst som følge af en ekspansiv økonomisk

udvikling inden for indvistri og bygge- og anlægsvirksomhed i disse år sarmien-

lignet med udviklingen i landbruget. Efter EF-tilslutningen kunne der iagtta-

ges et fald i deltidsarbejde uden for landbruget, men i 1975/76 er påny kon-

stateret en stigning i udearbejdet.

Landbrugets medhja^lp, d.v.s. fast freimed medhjaslp, løse medhjælpere,

børn og slægtninge, er halveret i perioden 1966-1975.

I tabel 19 er foruden nedgangen i det: samlede antal medhjælpere anført

antallet af faste mandlige medhjælpere og disses fordeling på aldersgrupper,

idet denne gruppe er af særlig interesse ved en vurdering af tilgangen af un-

ge selvstændige landmænd.

Incl. børn og slægtninge

2)
Skønnet

Udover den tilgang af unge landmænd, der kan forventes fra de nuværende

medhjælpere i landbruget, vil der også være en tilgang fra en række andre

grupper. Det gælder således elever på landbrugsskoler, unge der er under

uddannelse i udlandet, på højskoler o.s.v. Ifølge en undersøgelse, gennem-

ført af Dansk Landboungdom i 1976, har der tillige i de senere år været en

stigende tilgang fra andre erhverv, især af personer, dear tidligere har væ-

ret beskæftiget i landbruget.

Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over den fremtidige

tilgang af unge til landbrugserhvervet. Udviklingen i de almindelige økono-

miske konjunkturer og i de økonomiske vilkår for landbrugsuddannelsen vil

influere på tilgangen.
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5. Landbrugets investeringer

Der findes ikke nogen opgørelse af den samlede kapacitet i landbrugets

produktionsbygninger. I det følgende er derfor søgt belyst de ændringer, der

har fundet sted i kapitalapparatet i perioden 1966-1975 med hovedvægten lagt

på landbrugets produktionsbygninger. Det må antages, at der især på længere

sigt er en nær samnenhæng mellem ændringer i kapitelapparatets størrelse og

den animalske produktion. Der henvises til arbejdsgruppens rapport.

Målt i faste priser (1955-priser) var larxlbrugets bruttoinvesteringer

i avlsbygninger stærkt faldende fra 1966 og indtil 197o. Fra omkring 197o

vendte denne udvikling, og frem til og med 1974 var investeringerne stigende.

Udviklingen i bruttoinvesteringer- afspejledes tillige i størrelsen af den

animalske produktion.

x ) Skøn.

Det skitserede forløb synes i store træk at følge de ændringer i land-

brugets indkomstforhold, der har gjort sig gældende igennem perioden, og som

er omtalt i et tidligere afsnit.

Ved en vurdering af ændringerne i den. totale produktionskapacitet i

landbrugets driftsbygninger skal deur tages hensyn til normale driftsmæssige

afskrivninger som følge af nedslidrang og forældelse. Endvidere skal der ta-

ges hensyn til de strukturbetingejde afskrivninger af produktionskapaciteten,

det vil sige den del af driftsbygningerne, der glider ud af produktionen som

følge af ændringer i driftsform eller gennem nedlægning og samdrift af land-

brugsbedrifter .

Udvalget har søgt at skønne; over størrelsen af de strukturbetingede af-

skrivninger på grundlag af de analysier, der er foretaget af arbejdsgruppen.

Efter udvalgets skøn viser analyserne, at perioden frem til 197o/71 har

været præget af negative investeringer i avlsbygningerne, det vil sige, der

har været faldende produktionskapacitet. Modsat viser analyserne, at der fra

1971/72 har været tale om positive nettoinvesteringer. Medvirkende hertil
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har været, at nedgangen i antallet af landbrugsbedrifter ikke har været så

stor i 197o'erne som i sidste halvdel af 196o'erne.

Ved dette skøn over de strukturbetingede afskrivninger er der set bort

fra, at produktionskapaciteten på de eksisterende ejendorrme i større eller

mindre udstrækning kan være forældet eller ikke bliver anvendt til anijnalsk

produktion. Dette forhold kan sættes i forbindelse med den specialisering

af landbrugsproduktionen, der siden midten af 196o'erne har fundet og fort-

sat synes at finde sted, jfr. afsnittet om besætøingsstxukturen.

Et relativt højt niveau for bruttoinvesteringer behøver således ikke

at medføre en reel forøgelse af produktionsapparatet, idet investeringerne

er et nødvendigt led i strukturudviklingen, der bl.a. består i at "samle"

husdyrene i færre og større produktionsenheder.

Hovedindtrykket er, at investeringerne siden 1973 næppe har været stør-

re end den afskrivning, der er resultatet af nedlæggelser, nedslidning og

forældelse.

Den generelle oversigt over udviklingen i kapaciteten i landbrugets

avlsbygninger suppleres i det følgende med oplysninger om investeringernes

fordeling på brugsstørrelse og aldersgrupper af landmænd.

Den største interesse knytter sig til investeringer i de forskellige

aldersgrupper, og for så vidt angår driftsbygninger er dette forhold belyst

i tabel 21 for driftsåret 1974/75.

Kilde: Det landøkonomiske Driftsbureau.

Nettoinvesteringer målt i kr. pr. ejendom er faldende med stigende al-

der. For aldersgruppen 65 år og derover er afskrivningerne større end inve-

steringerne.

Investeringsbilledet i tabel 21 svarer til, det der kan forventes, ud

fra en "livsrytmebetragtning". Det skal imidlertid understreges, at de

yngre landmænd oftest er i en situation, hvor det kun gennem produktions-

udvidelse og modernisering af kapitalapparatet er muligt at skaffe midler til
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dækning af kapital og øvrige faste omkostninger samt opnå en acceptabel dis-

ponibel indkomst. Nyetablerede landmænds investeringsmuligheder vil imidler-

tid ofte være begrænset af en lille egenkapital og likviditetsvanskeligheder.

Sairmenhaengen mellem alder og investeringsadfærd er yderligere belyst i

tabel 22, hvor de forskellige aldersgruppers andel af de samlede bruttoinve-

steringer i 1974/75 i avlsbygninger er anført.

Kilde: Danmarks Statistik og Det landøkonomiske Driftsbureau.

I tabel 23 er der en oversigt over de investeringer, der modtager støt-

te efter Lov om modernisering af jordbrugsbedrifter. Den viser emfang og

fordeling på investeringsarter af planlagte investeringer i de udviklings-

planer, der er godkendt fra lovens ikrafttræden indtil 2. halvår 1976.
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Investeringer i bygninger andrager over 75 pert. af de samlede investe-

ringer, herunder diverse installationer velrørende bygninger. Indkøb af be-

sætninger udgør 12 pct., og kun 7-lo pct. af investeringerne er planlagt an-

vendt til redskaber og maskiner vedrørende markbruget»

De planlagte investeringer for 1975 og 1. halvår 1976 under modernise-

ringsloven udgør omkring halvdelen af bruttoinvesteringerne i landbrugets

produktionsbygninger.

I finansårene 1973/74 og 1974/75 var den samlede bevillingsramme på i-

alt 56 mill.kr. I de efterfølgende to finansår var.bevillingsrammen årligt

på 5o mill.kr.

Fordelingen af de investeringer, der støttes efter" moderniseringsloven,

adskiller sig fra fordelingen af landbrugets samlede investeringer. Ifølge

Danmarks Statistik udgør nyanskaffelser og forbedringer af maskiner en større

andel end investeringer i nybygninger og forbedringer, excl. stuehuse.

Denne forskel kan forklares ved de særlige krav, der stilles efter mo-

derniseringsloven. Disse krav lader sig badst opfylde gennem udvidelse af

husdyrproduktionen, det vil sige gennem investeringer i staldbygninger med

tilhørende tekniske anlæg. Det er bl.a. en betingelse, at gennemførelsen af

udviklingsplanen skal bringe ansøgerens arbejdsindtægt op på et nærmere defi-

neret niveau.

Qnkring 6o pct. af de planlagte investeringer under moderniseringsloven

bliver foretaget af landmænd under 4o år. Aldersgruppen 40-49 år tegner sig

for ca. 25 pct., medens de resterende ca. 15 pct. gennemføres i aldersgrup-

perne over 5o år.
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6. Afkastninqsevnen efter nyinvesteringer

Opretholdelse af den animalske produktion forudsætter, at der årligt

skal investeres for 1 miaJcr. i nye stalde. Dette er en følge af løbende

strukturændringer og den stadige nedslidning af produktionsapparatet. En

øget animalsk produktion vil kræve yderligere investeringer. For at bely-

se de senere års afkastningsevne af nyinvesteringer ved større udvidelser

i husdyrholdet har arbejdsgruppen foretaget en række modelberegninger. For-

målet hermed er at vise, hvordan tænkte investorer sandsynligvis har været

stillet år for år i perioden 1971/72 - 1975/76, når de foretog deres inve-

ster ingsovervej eiser.

Beregningerne har som udgangspunkt, at beslutningen cm at investere

er afhængig af den afkastning, der på kort sigt kan opnås under de aktuel-

le pris- og effektivitetsforhold. Navnlig yngre landmænd med lille egen-

kapital er nødsaget til at tillægge de aktuelle indtjeningsmuligheder stor

betydning.

Til formålet opstillede arbejdsgruppen fem modelbedrifter som vist i

tabel 25. De nærmere forudsætninger m.v. er beskrevet i arbejdsgruppens

rapport. Der er i alle modellerne mad husdyrproduktion regnet med et ef-

fektivitetsniveau, som kun nås af desi bedste trediedel af producenterne.

Det må antages, at det især er disse: producenter, der foretager større in-

vesteringer i husdyrholdet. Model V, som illustrerer et deltidslandbrug,

hvor der arbejdes 22oo timer årligt uden for bedriften, er opstillet for

at skabe et sammenligningsgrundlag til investering i husdyrholdet.

Som resultatmål er i tabel 25 anført det restbeløb, der bliver til af-

lønning af areal og familiens arbejdsindsats. I samtlige modeller er der

regnet med, at familien yder 25oo tinner årligt, og der er indsat 3o ha i

alle modeller med undtagelse af model II, hvor arealindsatsen er 6o ha.

Der stilles således ved denne model et tilsvarende større krav til rest-

aflønningen .

Tolkningen af resultaterne må naturligvis ske på baggrund af de stil-

lede forudsætninger. Beregningerne er foretaget med de enkelte års priser

og omkostninger, og der er indregnet kapitalarikostninger for staldbygninger,

maskiner og besætning svarende til, at disse produktionsfaktorer nyanskaffes

i hvert af årene. For en given landbrugsejendom er sådanne årlige investe-

ringer naturligvis urealistiske. Dels nyanskaffes produktionsapparatet ikke

hvert år, dels er der ved nye investeringer et bestående anlæg at bygge på.
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Tallene skal heller ikke illustrere situationen for en bestemt ejendom,

men udviklingen i de økonomiske forhold, som kan være afgørende for, om de

potentielle investorer beslutter sig for at føre investeringsplanerne ud i

livet eller ej. Til dette formål er modellerne anvendelige, idet der nød-

vendigvis må startes på sanrne grundlag i alle år for at få en retfærdig be-

lysning af tendensen i afkastningsevnen.

Oversigten viser, at for kvægbedrifterne reduceres rest til aflønning

af areal og familiens arbejdsindsats fra 1971/72 til 1974/75. Derefter er

der en mindre stigning. Specielt for mode]- II medfører det højere rente-

niveau i 1974/75 et dårligt økonomisk resultat. Ved fjerkræbedriften findes

en lignende udvikling, men udsvingene er langt større. For svinebedriftens

vedkomnende er udviklingen nogenlunde konstant, bortset fra 1974/75.

udviklingen for husdyrbedrifterne må vurderes i forhold til model V

med korndyrkning, suppleret med .arbejde uden for bedriften. Denne driftsform

kan for nogle være et alternativ til store investeringer i husdyrholdet, og

model V viser den almindelige udvikling i lønninger og leveomkostninger. I

restbeløbet indgår 22oo timer til tarifløn for løs medhjælp på egen kost og

logi.

En sammenligning med de øvrige bedrifter viser, at den øjeblikkelige

afkastning ved den meget arbejdsekstensive driftsform i model V i de sene-

re år har været bedre end ved at satse på større investeringer, navnlig i

kvæg- og fjerkræhold.

197o'erne har været præget af ekstraordinære prisstigninger på både

produkter og produktionsmidler som følge af et næsten tidsmæssigt sartmen-

fald af indtræden i EF og energikrisen. Disse forhold har betydning for

landmænd, der for få år siden har foretaget større investeringer. Dette

er illustreret i tabel 26. I tabellen er anført, hvilke beløb der er ble-

vet til rest til aflønning af areal og familiens arbejdsindsats i 1973/74,

1974/75 og 1975/76 for de landmænd, der investerede i 1973/74. For slagte-

kyllingeproduktionen har der gjort sig ganske særlige forhold gældende, scm
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ikke skal omtales her. Restbeløbet i model III i 1975/76 er påvirket af det

før cnttalte ekstraordinære høje prisniveau for svineprodukter.

Den i tabel 26 viste udvikling forudsætter, at landmanden ikke har ind-

køringsproblemer efter investeringerne. Er dette tilfældet - og det forekom-

mer ofte i praksis - kan der gå flere år, inden produktionsomfang og effekti-

vitet når op på det planlagte niveau.

Hvilke forventninger, der råder hos yngre landmænd i dag, er det van-

skeligt at sige noget præcist om. Det må forventes, at de yngre landmænd er

opmærksomme på, hvorledes de landmænd, der investerede for blot få år siden,

har haft mulighed for at opnå væsentlige forbedringer i deres indtjening, men

samtidig må det dog tages i betragtning, at der nu overalt i Vesteuropa føres

en målbevidst inflationsbekæmpende politik, medens der i Danmark fortsat må

regnes med et relativt højt renteniveau set i international samnenhæng.

For ældre landmænd, hos hvem forventningerne til fremtidige prisstig-

ninger ikke kan tillægges sanme vægt i vurderingen som hos de yngre landmænd,

har der ikke i den forløbne periode været nogen økonomisk tilskyndelse til at

gennemføre investeringer i husdyrhold.

Kornprisens betydning for den animalske produktion har været diskuteret

i udvalget. Det er klart, at en nedgang i prisen vil øge: husdyrholdets kon-

kurrenceevne. Det gælder specielt for svine- og fjerkræhold. Dette fremgår

af efterfølgende tabel 27, hvor der er taget udgangspunkt; i resultaterne for

1975/76 i tabel 25.
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Forskellen i udviklingen i tallene for model I og IT skyldes, at

model I er "nettokornsælger" og II er "nettokornkøber".

I tabel 28 er vist den betydelige indflydelse renteniveauets højde

har på de forskellige investeringsmcdellers afkast. I tabellen er afkastet

beregnet for investeringer i 1975/76 i model I.-V. I model I og II er der

medregnet tilskud efter moderniseringsloven.. Der ydes ikke tilskud til in-

vesteringer i svineproduktionen, når den samlede investering er over ca.

42O.OOO kr. Tilskud ydes ikke til investering i fjerkrasproduktion.

Et fald i renteniveauet medfører en væsentlig forbedring i bedriftens af-

lønning i investeringsmodellerne I-IV. For model V er resultatet natur-

ligvis næsten uændret. Ved et renteaiiveau på 8-lo pct-, der svaFer til

hollandske og vesttyske landmænds investeringsvilkår, ville både model II

og III være umiddelbart korikurrenc:edygtig med den husdyrløse model V, hvor

der er forudsat heltidsarbejde uden for bedriften.
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!_. Økonomien omkring produktions-tilpasninger ved stigende alder og ejer-

skifte i 1975/76

I det foregående; afsnit er der ikke taget stilling til, om beregninger-

ne gælder for en yngre, en midaldrende eller en ældre landmand, og om den nød-

vendige finansiering af investeringer skal gennemføres enten ved hjælp af frem-

med kapital, egenkapitel eller som en kombination heraf.

Landmandens alder, hans egenkapital., finansieringsmulighed samt pris-

forhold må imidlertid cinteges at have indflydelse på,, hvilken driftsform han

foretrækker. Til belysning heraf er der gennemført beregninger vedrørende en

midaldrende/ældre landmand med lav gældsbelastning, og vedrørende en nyetable-

ret landmand med stor gældsbelastning, men med større arbejdsevne og en længe-

re planlægningsperiode foran sig.

Der er ved opstillingen af de forskellige driftsformer taget udgangspunkt

i en konkret ejendom, isom ligger i et typisk landbrugsområde. Jordtilliggen-

det er 28 ha, hvoraf de 23 ha er god sandmuldet jord. De 28 ha er lidt over

den gennemsnitlige arealstørrelse i 1975. Det er anset for rigtigst at vælge

en bedrift med et areal lidt over gennemsnittet, idet det er et typisk eta-

bleringsgrundlag for en ung landmand.

Udgangssituationen for de gennemførte beregninger er den nuværende

driftsform på en konkret ejendom, som er vist i model I i tabel 29. Med den

nuværende mælke- og slagtesvinproduktion, gældsbelastning og med en arbejds-

indsats på 2900 timer blev der i 1975/76 74.000 kr. til privatforbrug og op-

sparing.

Gennem driftsomlægninger, som vist i model II til IV, er arbejdsbehovet

på ejendamien nedtrappet, og i model V er driftsformen ved udstrakt leje

af maskinstation indrettet således, at. brugeren ikke behøver at præstere en

arbejdsindsats.

Driftsformerne i II-V er således relevante, efterhånden som arbejdsev-

nen aftager. Model II og III viser, at de ældre i 60 års alderen ved omlæg-

ning fra malkekvæg til øget svine- eller kødproduktion kan halvere deres ar-

bejdsindsats og endda bevare en indkomst på 60-70.000 kr. (Disse tal refererer

dog til et år med gode: priser på svineprodukter).

Model IV viser, at resultatet til forbrug og opsparing ved ren korn-

produktion er 32.000 kr. og i V 18.000 kr. Da der ofte vil være mulighed for

at supplere med folkefension, vil indkomsten være acceptabel, idet udgiften

til husleje er afholdt.
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I arbejdsgruppens rapport, Bilag I, er der givet en nærmere beskrivelse

af driftsformer, forudsætninger osv. Det skal dog anføres, at der i bereg-

ningerne er forudsat et renteniveau på 16 pct. for nye obligationslån og 13

pct. for pengeinstitutlån.

Når landmanden når pensionsalderen er et alternativ til situationerne

i V og delvis i IV at sælge ejendomen og købe et parcelhus. Gennemførte be-

regninger viser imidlertid, at det ud fra et likviditetsmæssigt synspunkt ikke

er attraktivt at udskifte den midi' jlstore landbrugsejendom med et parcelhus.

Der er således ikke megen forskel mellem at drive gården med maskinstation

som det ene alternativ og flytte til et parcelhus som det andet. Pestbeløb

til forbrug og opsparing bliver i sidste tilfælde, hvor der er taget hensyn

til renteindtægter af obligationer fra ejendommen m.v., 18.000 kr.

Model VT og VTI angiver restbeløbet til forbrug og opsparing, hvis den

midaldrende eller ældre; landmand investerer og udvider produktionen. I VT er

der taget hensyn til aflønning af medhjælp. Sammenlignes med restbeløbet i

I, II eller III vil der ikke på kort sigt være særlige incitamenter til en

udvidelse af den animalske produktion og dermed investeringer i avlsbygninger.

Som regel vil der ikke være vanskeligheder med at få finansieret en produktions-

udvidelse, da bedriftens gældsbelastning oftest giver gode muligheder herfor,

selvom der er store kurstab ved optagelse af lån.

De syv situationer, som er vist for den midaldrende eller ældre land-

mand, er præget af, at der i udgangssituationen er lav gældsbelastning og til-

svarende lave ydelser på lån. For den nyetablerede og yngre landmand er for-

holdene som hovedregel helt anderledes, nemlig stor gæld og store ydelser.

Der er i modellerne VTII, IX og X opstillet tre situationer, som en yngre

landmand har som grundlag for valg af produktionsomfang og investeringer be-

regnet ud fra overtagelse af ejendarmen i model I.

I VTII er der regnet med en mindre udvidelse cif kvægholdet i forhold

til I. Restbeløbet til forbrug og opsparing bliver 16.000 kr. Det er imid-

lertid utilstrækkeligt til at dække en ung landmandfamilies privatforbrug,

selvom udgift til "husleje" er afholdt, men det er.en typisk illustration af

unge, nyetablerede landmænds privatøkonomiske forhold. Sammenholdes rest-

beløbet med de præsterede afdrag på 21.000 kr. er konklusionen, at likvidi-

teten kan holdes i orden, hvis afdragene år for år i en kortere årrække kan

genbelånes. Dette er ofte tilfældet i praksis.

I adskillige tilfælde tjener hustruen en normal lønindtægt uden for be-

driften, og den unge landmand udfører alene de 33oo timers arbejde. Gennem en

stor arbejdsindsats i bedriften og støttet af supplerende hustruindtægt er
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der i de senere år på mange ejendomme skabt en acceptabel balance i unge land-

mænds økonomi.

Model IX illustrerer situationen, hvor der er foretaget en betydelig

udvidelse af kvægholdet. Restbeløbet på 22.000 kr. viser, at en nyetableret

landmand i de første år ikke får øget det Økonomiske resultat ret meget ved

at investere 0,5 mill. kr. og påtage; sig en arbejdsbyrde på 4100 timer år-

ligt. Et årligt rentetilskud i henhold til moderniseringsloven på 28.000 kr.

er medregnet.

Situationen i X illustrerer forholdene ved en betydelig udvidelse af

svineproduktionen. Restbeløbet på 81.000 kr. forudsætter et dækningsbidrag

på 2.650 kr. pr. årsso og 100 kr. pr., slagtesvin, hvilket svarer til de øko-

nomiske forhold i 1975/76, hvor økoncsnien i svineholdet imidlertid var særde-

les god. Ved et mere normalt dækningsbidrag på 2.000 kr. pr. årsso og 80 kr.

pr. slagtesvin, reduceres restbeløbet til 37.000 kr.

I praksis er det ualmindeligt, at unge landmænd kan realisere ønsker

om at gennonføre investeringer i et anfang som i model IX og X i direkte til-

slutning til ejendomsovertagelsen. Almindeligvis må der gå et par år eller

mere, så der ikke mindst via konjunkturstigninger for ejendommene opbygges

en belåningsreserve, der muliggøre finansieringen af nyinvesteringer. Eksem-

pelvis har landmænd, der etablerede sig i 1972 og 1973 og som ved etablerin-

gen foretog fuld belåning, nu mulighed for at få investeringer som de i model

IX og X omtalte finansieret.

I de senere år er ca. 47 pct. af landbrugsejendommene over 10 ha solgt

i familiehandler. Salgspriserne i familiehandler er gennemsnitligt 20 pct.

under priserne i fri handel. Gennemregnes modellerne VTII, IX og X under

disse forudsætninger, bliver restbeløbet til forbrug og opsparing øget bety-

ligt. Dette er vist i tabel 29. De lempeligere overtagelsesbetingelser

gør, at en ung landmand, som har købt: ejendom i familiehandel alt andet lige,

hurtigere vil kunne få finansieret investeringer, som beskrevet i model IX og

X end den landmand, der har købt i fri handel.

8_. Struktur- og produktionsforhold i EF's landbrug

8.1. Generel oversigt.

Formålet med dette afsnit er sit give en kort oversigt over de væsent-

ligste træk i udviklingen i EF-medlemslandenes landbrug i perioden 1967-1975.

En mere detaljeret gennemgang findes i Bilag I.
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Det samlede landbrugsareal i EF er 93 mill, ha., Frankrig er det stør-

ste landbrugsland i EF med godt en trediedel af det samlede landbrugsareal,

jfr. tabel 30. Tallene dækker for visse lcinde over betydelige græsarealer.

1) Arealet på ejendonrne under 1,0 ha er incl.

2) 1973

Antallet af landbrugsbedrifter i samtlige medlemslande er siden 1967

faldet med ca. 1,1 mill., svarende til nässten en femtedel af det samlede

antal landbrugsbedrifter i 1967, som var 6,5 mill. I 1974 var antallet

5,3 mill. Nedgangen er, som her i landet, fortrinsvis sket inden for de mindre

bedrifter. Svagest har nedgangen været i Italien.

Besiddelsesforholdene er ret forskellige i de enkelte medlemslande.

Selvejet er mest udbredt i Danmark, Irland og Italien og mindst i Holland og

Belgien, hvor det kun omfatter omkring 50 pct. af brugene.

I EF som helhed har der været en stigning i husdyrbestanden siden 1967.

Kvægbestanden er gået frem med 5-7 pct. og svinebestanden med omkring det dob-

belte.

Udviklingen har imidlertid været mejet forskellig i de enkelte medlems-

lande. Mest markant er stigningen i husdyrholdet i Holland. Kvægholdet er

her øget med godt en femtedel siden 1967 og svineholdet med ca. to femtedele.

I Irland, Storbritannien og Frankrig er kvægholdet øget med 10-15 pct.

fra 1967 til 1975. I Italien har der været en tilsvarende nedgang, men til

gengæld er svineholdet dér steget med godt en trediedel. I Frankrig er svine-
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bestanden øget med godt en halv snes procent, medens der i Tyskland kun har

fundet stigninger sted på 4-6 pct. i såvel svinebestanden som kvægbestanden.

I Danmark har der, som tidligere anført, været en nedgang i såvel svine- son

kvægbestanden.

Den stigende husdyrbestand i EF som helhed har naturligvis givet sig

udslag i en tilsvarende vækst i den animalske produktion. Selvom der samti-

dig har været en opgang i forbruget, har der været stigende selvforsyning med

animalske fødevarer i EF i den omhandlede periode.

Det statistiske materiale - navnlig for så vidt angår periodens begyn-

delse - er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

I 1975 var selvforsyningsgraden for oksekød 101, svinekød 99, fjerkræ-

kød 101, smør 100, ost 104 og æg 100. Selvforsyningsgraden for korn var 95

i 1974/75.

8.2 Udviklingen i Hollands landbrug

Arbejdsgruppen vedrørende primærbedrifter har gennemført en speciel

undersøgelse af udviklingen i landbruget i Holland, og der er i undersøgelsen

søgt draget visse sammenligninger til udviklingen her i landet. Undersøgel-

sen indgår som et bilag til rapporten fra arbejdsgruppen. I det følgende gi-

ves en kort oversigt over undersøgelsens hovedresultater.

Landbrugsarealet er 2 mill, ha i Holland mod 2,9 mill, ha i Danmark.

Antallet af bedrifter, hvor brugeren har landbrug som hovederhverv, ligger i

begge lande på 100.-110.000. Omkring 45 pct. af landbrugsarealet i Holland

drives af forpagtere, hvis forpagtningsafgifter kun tilpasses langsant under

stigende prisniveau, bl.a. fordi steten ejer en betydelig del af de forpag-

tede arealer. Forpagterne ejer selv over 60 pct. af driftsbygningerne på

de forpagtede ejendomme.

Arbejdsstyrken i Hollsinds landbrug ligger omkring 180.-190.000 helårs-

arbejdere med godt 130.000 her i landet. Antallet af medhjælpere i Holland

er dobbelt så stort som her i landet, og hovedparten er medarbejdende sønner,

som stiler imod at overtage bedriften. Næsten 90 pct. af samtlige ejendoms-

og forpagtningsoverdragelser i Holland sker da også inden for familien.

Den betydelige stigning i husdyrholdet i Holland er omtalt ovenfor.

Den animalske produktion steg i Holland med 4-5 pct. årlig i perioden 1962/63

-1971/72, mens produktionen i Danmark var uaaidret. I de sidste fire år har

stigningen i Holland været 3-3,5 pct;. pr. år mod knapt 0,5 pct. i Danmark.

Den stærke vækst i den hollandske landbrugsproduktion siden begyndel-
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sen af 1960'erne må ses på baggrund af, at deltagelsen i EF's markedsordnin-

ger fra starten skabte gode muligheder for det effektive hollandske landbrug.

Den kraftige stigning i indtjening og lempeligere beskatning, der bl.a. føl-

ger af r at det hollandske skattesystem i almindelighed begunstiger mindre

selvstændige næringsdrivende med lille forbrug af fremmed arbejdskraft, har

resulteret i en betydelig vådest i opsparing og dermed, en høj selvfinansie-

ringsgrad ved de meget store investeringer, som har været en forudsætning

for væksten i produktionen. Denne udvikling afviger væsentligt fra udviklin-

gen her i landet. Det lavere renteniveau i Holland har gjort fremmed finansie-

ring billigere i Holland end her i landet,og renteforskellen er blevet større

i løbet af perioden. I de seneste år har bruttoinvesteringer pr. bedrift

eksklusiv jordkøb ligget ca. 70 pet, højere i Holland end i Danmark.

Målt i bruttofaktorindkomst er hollandske bedrifter, hvor landbruget

er hovederhverv, mindst: 5Q pctt større end tilsvarende danske bedrifter. Det-

te skyldesf at der i hollandsk landbrug er en større samlet arbejds- og kapi-

talindsats pr, bedrift som følge af de gunstige vækstmuligheder gennem de

sidste 10^12 år. Dette større reelle produktionsgrundlag pr, bedrift giver

sig bl,a, udtryk vedf at familiens samlede indtægt pr, bedrift i de sidste

tre regnskabsår har ligget ca, 30,000 kr, over niveauet i Danmark, Det lave-

re renteniveau og den større egenkapital i Hollands landbrug har medvirket

til denne forskel,

Ses på gældsbelastningen i danske og hollandske landbrug udgør gælden

i danske landbrug ca. 33 pct. af brugerens aktiver mod 20 pct. i Holland,

hvor gældsprocenten er ens for selvejer og forpagter.

Flere årsager er trukket frem til forklaring af forskellene i udvik-

lingen i hollandsk og dansk landbrug.

Mere generelt skal fremhæves det hollandske landbrugs tidligere mulig-

heder for at udnytte de bedre afsætningsforhold i EF. Det resulterede i en

betydelig indtægtsforbedring, gode opspaxingsmuligheder, stigende investe-

ringer og en kraftig ekspansion på de enkelte bedrifter.

Denne udvikling satte ind på et så tidligt tidspunkt i det hollandske

landbrugs strukturudvikling, at der blev mulighed for en afbalanceret udvik-

ling, med ligelig vægt på markmekanisering og udbygning og modernisering af

husdyrholdets produktionsanlæg i større enheder. Udviklingen gav endvidere

grundlag for at fastholde medhjælpere og efterfølgere på et relativt stort

antal bedrifter.

I kontrast hertil står dansk landbrugs vanskelige vilkår i perioden,
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hvor Danmark ikke var median af EF. Afsætnings- (Dg indtjeningsviUcårene

satte snævre grænser for udbygning og modernisering af produktionsapparatet

for den animalske produktion. Afvandringen af medhjælpere lå fortsat på et

højt niveau, hvilket resulterede i, at antallet af yngre medhjælpere og

efterfølgere i dansk landbrug er relativt lavt, og der er opstået en voksende

skævhed i arbejdsstyrkens aldersfordeling.

Siden 1973 har dansk og hollandsk landbrug haft nogenlunde lige afsæt-

ningsvilkår. Når væksten i husdyrproduktionen har været væsentlig kraftigere

i Holland end i Danmark, skal årsagerne hertil søges i bl.a. produktionsappa-

ratets størrelse og tilstand ved dansk tilslutning til EF, de større investe-

ringer i Holland, renteniveauets højde, gælds- og beskatningsforhold samt

arbejdsstyrkens sammensætning.

_9. Sammenfatning af årsager tål den stagnerende animalske produktion

Udvalget fik i henhold til sit karmissorium til opgave at foretage en

analyse af dansk landbrugs produktions- og afsætni.ngsmønster, herunder for-

udsætninger for og konsekvenser af en ekspansion af den animalske produktion.

I det følgende er der foretaget en gennemgang af de årsager, som udvalget på

grundlag af de gennemførte analyser finder primært kan forklare de seneste

3-4 års stagnerende animalske produktion. I fortsættelse heraf er der i af-

snit 10 opstillet forudsætninger for og forslag til at øge den animalske pro-

duktion .

9.1. Landbrugets forhold forud for EF-tilslutningen

Landbrugspolitikken i Danmark var op igennem 1960'erne og frem til Dan-

marks tilslutning til EF karakteriseret af bestræbelserne for at fastholde

produktionen gennem et intakt produktionsapparat, forbedre effektiviteten i

landbruget samt undgå de alvorligste indkamstmæssige virkninger af afsætnings-

vanskelighederne som følge af markedsopdelingen i Europa.

Gennem de landbrugsordninger, der blev etableret fra omkring 1960,

lykkedes det at afbøde de alvorligste indkemtsmæssige virkninger. Princippet

i landbrugsordningerne var, at landbruget skulle have dækning for produktions-

omkostningerne ved den del af produktionen, der blev afsat på hjemmemarkedet.

Grundlaget for omkostningsberegningen var en effektiv produktion.

Landbrugsordningernes andet hovedformål var i videst muligt omfang at

opretholde produktionen gennem et intakt produktionsapparat, først og fremmest

driftsbygningerne. Dette mål skal ses på baggrund af, at det op igennem I9601

erne var den dominerende politiske opfattelse, at man ville nå frem til en
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markedspolitisk løsning, hvor såvel Storbritannien som Danmark blev medlem af

EF.

Investeringerne i landbruget lå imidlertid på et relativt lavt niveau

i sidste halvdel af 1960'erne og tildels i de første par år af 1970'erne.

Samtidig faldt produktionen med 3-4 pct.

Målet, at fastholde produktionen gennem opretholdelse af produktions-

kapaciteten i landbruget med henblik på Danmarks indtræden i EF, må derfor

siges kun delvis at være nået.

Kravene til en højere effektivitet i landbrugsproduktionen blev bl.a.

imødekomnet gennem en liberalisering af strukturlovgivningen i sidste halv-

del af 1960'erne. Herved blev der mulighed for oprettelse af større brug

gennem sammenlægning af ejendonroe. Den gennemførte liberalisering af land-

brugslovgivningen må anses for at have været tilstrækkelig til at sikre struk-

turtilpasningen for så vidt angår arealstørrelsen i de pågældende år.

Generelt kan forholdene i dansk landbrug umiddelbart forud for EF-til-

slutningen karakteriseres ved, at indkomstudviklingen i de foregående år

havde været vigende set i forhold til andre befolkningsgrupper, hvilket førte

til en forringelse af erhvervets konsolidering. Landbrugets medhjælp var fal-

det til ca. 26.000 helårsarbejdere i 1972/73 mod knap 49.000 i 1966/67. Her-

til kom, at landbrugets produktionsapparat var mere eller mindre nedslidt.

Disse forhold må antages at have været medvirkende til, at de forvent-

ninger til en øget produktion, der var stillet i forbindelse med EF-til-

slutningen, ikke blev indfriet.

9.2 Udviklingen efter EF-tilslutningen

Den umiddelbare virkning af EF-tilslutningen var en forbedring af

landbrugets indkomstforhold opnået gennem højere produktpriser og bedre af-

sætningsforhold. Dette var også baggrunden for, at der umiddelbart efter

EF-tilslutningen blev stillet forventninger til en stigning i landbrugspro-

duktionen .

Gennem de knap fire års medlemsskab har husdyrproduktionen imidlertid

været stagnerende. De undersøgelser, som er blevet gennemført, dels af ud-

valget selv, dels af de nedsatte arbejdsgrupper, viser, at der er flere årsa-

ger til denne udvikling i landbruget, som klarere end tidligere har aftegnet

to grupper landbrugere. Den ene gruppe, der omfatter den produktionsmæs-

sigt set kontraktive del af landbruget, kan lidt groft cintages at omfatte

landmænd over 55 år og deltidslandmand, især på mindre bedrifter. Den første
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gruppe udgør godt halvdelen af samtlige landmænd. Den anden gruppe, der

kan antages at omfatte landmænd under 55 år uden deltidsbeskæftigelse, repræ-

senterer den ekspansive del af landbrugssektoren, hvor der især i de yngre

aldersgrupper har været en betydelig ekspansion i form af besætningsudvidel-

ser.

Nedgangen i husdyrholdet i gruppen ældre landmænd har fundet sted

igennem en længere årrække son led i en strukturtilpasning. Det må imidler-

tid antages, at tendensen er blevet forstærket efter Danmarks tilslutning til

EF. Produktionsnedgangen i den kontraktive del af landbruget efter EF-til-

slutningen har svaret til produktionsstigningen i den ekspansive del. I det

følgende omtales de væsentligste årsager til den stedfundne udvikling.

De højere priser på salgsafgrøder (især korn og raps) efter EF-til-

slutningen åbnede mulighed for, at navnlig midaldrende og ældre landmænd med

en forholdsvis lille gæld i stærkere omfang end hidtil har kunnet blive læn-

gere på deres bedrifter og gå over til mere ekstensive driftsformer (nedtrap-

pe husdyrholdet) og fortsat opretholde en acceptabel omend lavere indkomst.

Det er udvalgets opfattelse, at de højere kornpriser har medvirket til

den forstærkede nedtrapning cif husdyrholdet hos de midaldrende og ældre land-

mænd.

Det mindre husdyrhold stiller tilsvarende mindre krav til arbejdsind-

sats. De ældre landmænd har bedre kunnet overkomme at passe deres bedrift,

hvilket kan have fået dem til at udsætte salget af deres ejendom. Herved

har de medvirket til at forsinke generationsskiftet i landbruget.

De senere års stærke prisstigninger på fast ejendom må ligeledes an-

tages at have tilskyndet landmændene til at udskyde salget af deres ejendom.

Hertil kamer, at der ifølge undersøgelser ikke likviditetsmæssigt set har

været nogen egentlig forskel mellem at drive gården med maskinstation eller

købe et parcelhus og leve af rente- og pensionsindtægten. Medmindre der er

en efterfølger til ejendomen, er der således ikke forhold, der taler for,

at de ældre landmænd skulle afhænde deres ejendom.

Problemerne omkring den særlige indkomstskat må ligeledes antages at

have medvirket til at forsinke generationsskiftet. Et forhold der er nærmere

omtalt i kapitel IV.

De forbedrede indkomstforhold efter EF-tilslutningen medførte sairmen

med forventningerne til de fremtidige produktions- og afsætningsforhold bety-

delige stigninger i investeringer i landbrugets driftsbygninger, dog med en

mindre afdæmpning i 1975. De forbedrede indkomstforhold har dog ikke i nævne-
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værdig grad medvirket t:il at finansiere investeringerne, idet stigninger i

skatter, leveomkostninger og forbrug har medført, at opsparings- og selvfi-

nansieringsevnen fortscit har været lav.

Bygningsinvesteringer i årene efter EF-tilslutningen har ligget på ca.

1 mia. kr. årligt, hvilket stort set har svaret til behovet for at opretholde

den nuværende kvæg- og svinebestand. En forøgelse af husdyrbestanden med om-

kring 3 pct. årligt vil efter udvalgets beregninger og forudsat uændret kapa-

citetsudnyttelse i de bestående anlæg kræve, at der investeres yderligere for

ca. 1 mia. kr. årligt i 1976-priser.

Landmændene under 55 år og på bedrifter over 10 ha kan betragtes som

de potentielle investorer. Deres antal lå i 1975 på godt 55.000. Der vil

imidlertid også være en del landmænd over 55 år, som kan henregnes til grup-

pen af potentielle investorer, navnlig såfremt der findes en efterfølger til

at overtage deres ejendom.

Undersøgelser heir vist, at antallet af større investeringer i stalde

m.v. i de senere år hat: været godt 3.000 pr. år. Blandt de forudsætninger,

der blev opstillet i PP II for at nå en årlig produktionsstigning på ca. 3

pct.,var, at antallet af nyopførte større staldbygninger skulle ligge på mel-

lem 4 og 5.000 pr. år.

PP II's målsætning om en årlig produktionsstigning på 3 pct. havde som

væsentligste forudsætning, at den økonomiske udvikling her i landet kunne fø-

re frem til ligevægt på betalingsbalancen i løbet af få år.

Der blev specifikt for landbruget, udover ovennævnte forudsætning om

investeringer, også forudsat en større tilgang af unge landmænd end den, der

har fundet sted i de seneste år. Derimod ses der ikke i PP II's forudsæt-

ninger at være taget hensyn til en forstærket tendens hos de ældre landmænd

til at udsætte generationsskiftet og nedtrappe husdyrholdet. PP II synes

at være gået ud fra, at de ældre landmænds adfærd ville være upåvirket af

prisstigningerne på især planteprodukter i forbindelse med EF-tilslutningen.

Det høje renteniveau i det meste af perioden efter EF-tilslutningen,

der afviger væsentligt fra forudsætningerne i PP II, kombineret med høje

byggepriser, men særligt med de kapitalkrav, der stilles inden for land-

brugssektoren, må dog antages at være den væsentligste forklaring på, at der

ikke er gennemført så store investeringer i landbruget, at det har kunnet

føre til en øget produktion.
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Gennemførte kalkuler viser, at nyinvesteringer inden for husdyrholdet

i årene 1971/72-1975/76 i de første år efter investeringen har medført en for-

ringelse af økonomien, herunder likviditeten. Kornproduktionen kombineret med

udearbejde har som hovedregel været mere fordelagtig.

Imidlertid har landmænd, der har investeret efter forholdsvis få år,

opnået et bedre økonomisk resultat sammenlignet med resultatet i de første par

år efter investeringen. Landmænd har i de pågældende år på sin vis været nød-

saget til i deres investeringsovervejeiser at antage, at de høje kapitalom-

kostninger ville blive forrentet af de fremtidige prisstigninger. Dette har

givet særlige likviditetsproblemer for landmænd med en lille egenkapital.

Investeringer i husdyrproduktion stiller som nævnt relativt store kapi-

talkrav. Det er dog udvalgets opfattelse, at finansieringen af disse inve-

steringer har kunnet gennemføres indeai for det bestående kreditsystem uden

større vanskeligheder. Det hænger bl.a. sammen med den øgede sikkerhed, der

fulgte af de stigende ejendomspriser.

Det er svært at vurdere hvilke forventninger, der i dag råder blandt

landmænd til fremtidige produktionsbetingelser. Overalt i Vesteuropa sættes

der bevidst ind med en inflationsbekæmpende politik. Der kan derfor næppe

forudses samme kraftige prisstigninger som i de senere år. Hvis det samtidig

på kort sigt, hvor likviditetsproblemerne er betydelige, bl.a. som følge af et

højt renteniveau, vil være svært at opnå en merindtjening, må det antages at

medføre en vis tilbageholdenhed med at foretage større investeringer i husdyr-

holdet.

Tørken i 1975 og især i 1976 må desuden forventes at påvirke de könnende

års investeringer i nedadgående retning. En række landmænd kan have set sig

nødsaget til at udsætte påtænkte investeringer af hensyn til finansieringen af

et eventuelt driftsunderskud som følge af tørken.

Udover disse forhold, der påvirker investeringsaktiviteten, kan det

ikke udelukkes, at andre forhold, sera ikke har været behandlet i udvalget,

vil påvirke landmændenes investeringsaktivitet. Der er eksempelvis tænkt

på forhold som ferie- og fritidssamfundets udbredelse i landbruget og proble-

mer vedrørende medhjælp ved større produktionsudvidelse.
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lo. Forudsætninger for og forslag til foranstaltninger- for at øge den ani-

malske produktion

Det er udvalgets opfattelse, at der under visse forudsætninger er mulig-

hed for at nå en øget animalsk produktion. Disse forudsætninger er dels af

generel økonomisk, dels af landbrugsøkonomisk karakter.

lo.l. Generelle forudsætninger

Udvalget finder, at gennemførelse af en generel OTikostningsdæopende po-

litik er en nødvendighed for forbedring af dansk landbrugs internationale kon-

kurrenceevne, og sænkning af renteniveauet vil være en væsentlig forudsætning

for ekspansion af den animalske produktion.

Det er udvalgets opfattelse, at en forbedring af dansk landbrugs interna-

tionale konkurrenceevne tillige forudsætter, at der skates mere lige konkur-

rencevilkår indenfor EF gennem en afskaffelse af konkurrenceforvridende natio-

nale ordninger. Fra dansk side bør man derfor fortsat prioritere dette cmråde

højt.

udvalget skal endvidere pege på den konkurrenceforvridende effekt, de

monetære udligningsbeløb har, når de fastholdes over en længere periode. En

løbende og balanceret aftrapning af de monetære udligningsbeløb for såvel re-

valuerende som devaluerende lande vil bidrage til mere ligelige konkurrence-

vilkår mellem EF-landene.

Udvalget finder, at EF's strukturpolitik må gives en højere prioritet

inden for EF's landbrugspolitik, da den er af væsentlig betydning for gennem-

førelse af den nødvendige strukturrationalisering af landbrugene i EF-landene.

Effekten af EF's strukturpolitik vil endvidere kunne øges betydeligt,såfremt

den suppleres med en mere effektiv og målrettet social- og regionalpolitik.

En ekspansion af den animalske produktion forudsætter betydelige ny- og

reinvesteringer i landbrugsbyggeri. Gennemførelse af disse investeringer stil-

ler store krav til fremskaffelse af fremmedkapital. Behovet for fremmedkapital

forstærkes yderligere af, at en ret betydelig del af investeringerne gennem-

føres af yngre lancknænd med en stor gældsbyrde og en begrænset selvf inansie-

ringsevne. Det er dog udvalgets opfattelse, at lånemulighederne for dansk land-

brug er udbygget i tilfredsstillende grad, og at alle rimelige behov hidtil har

kunnet imødekarmes. Det betydelige kurstab er dog ofte et alvorligt problem.

Gennemførelse af en generel omkostningsdænpende politik og af ændringer-

ne i EF's struktur-, konkurrence-, social- og regionalpolitik er langsigtede

mål, der ikke løser dansk landbrugs øjeblikkelige problemer. Iværksættelse af
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en række selektive foranstaltninger er derfor en nødvendighed, såfremt en øget

animalsk produktion skal kunne nås indenfor en kortere årrække.

lo.2. Forslag til selektive prcduktionsstimulerende midler

2.1. Efter udvalgets opfattelse er den nuværende moderniseringslov et vig-

tigt selektivt middel til at stimulere investeringerne. Udvalget skal derfor

pege på følgende:

2.1.1. Det må til stadighed sikres, at der er tilstrækkelige midler til

rådighed under moderniseringsloveai til at imødekcrrme det tilskudsberettigede

investeringsbehov.

2.1.2. Det bør overvejes at give landmænd, der har haft landbrugsejendcm

i mindre end fem år, mulighed for at vælge at få rentetilskuddet til investe-

ringer under moderniseringsstøttelcjven udbetalt scm kapitaltilskud.

Kapitaltilskuddet vil være en betydelig mere effektiv støtte til nyetab-

lerede, der gennemfører moderniseringer og opbygning af deres bedrift. Moder-

niser ingsdirektivet giver mulighed for anvendelse af denne form for støtte.

Flere EF-medlemslande anvender denne udbetalingsform.

Under forudsætning af, at der udbetales kapitaltilskud til gennemførelse

af støtteberettigede investeringer på 35o mill. kr. vil de årlige udgifter for

staten blive 87,5 mill. kr. EF's landbrugsfond refunderer 25 pct. af udgifter-

ne, svarende til 21,9 mill. kr. Skulle der i stedet udbetales rentetilskud efter

de gældende regler, vil de samlede tilskudsbeløb til samme totalinvestering

beløbe sig til 145-15o mill. kr. fordelt over en lo-årig periode. Der ydes lige-

ledes tilskud fra EF's landbrugsfond på 25 pct. af de årlige rentetilskudsudbe-

talinger fra staten.

Ordningen med rentetilskud Vcilgtes af statsfinansielle grunde ved gen-

nemførelsen af moderniseringsloven i 1973.

De kapitaliserede tilskud er skattepligtige, hvorfor der er behov for en

ændring af ligningsloven med henblik på en skattemæssig udjævning.

2.1.3. EF-karmissionen har stillet forslag am støtte til nyetablerede

landmænd, der gennemfører investeringer under moderniseringsdirektivet. Støtten

skulle bestå i udbetaling af et fast beløb uanset størrelsen af investeringen.

Fra dansk side er det foreslået, at støtten i stedet indarbejdes under moder-

niseringsdirektivet i form af højere rentetilskud reguleret efter investering-

ens størrelse. Baggrunden for den danske holdning er,at mulighederne for at nå

en øget animalsk produktion i et vist anfang hænger sammen med problemerne an-

kring landbrugets generationsskifte.. Nyetablerede landmænds økonomiske pro-
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blemer i de første år efter etableringen kan vanskeliggøre gennemførelsen af

nødvendige investeringer.

2.2. Såfremt det som led i en aktivitetsfrennende politik besluttes at

yde tilskud til investeringer i erhvervsbygninger,bør tilskuddene for landbrug-

et i givet fald være begrænset til investeringer i stalde med tilhørende inven-

tar og iøvrigt være i overensstemmelse med de rammer, der er fastlagt i EF's

moderniseringsdirektiv. Udvalget skal i tilknytning til de aktuelle planer for

en aktivitetsfremmende politik foreslå, at der afsættes fornødne midler til in-

vesteringer i landbruget..

I denne forbindelse kan der også indenfor det skattemæssige område over-

vejes tilpasninger, der kan stimulere investeringsaktiviteten. Udvalget skal

navnlig henlede opmærksomheden på reglerne vedrørende afskrivning, investerings-

fondshenlæggelser, investeringsfradrag etc., især for så vidt angår staldbygge-

ri med tilhørende inventar. Anvendelsen af denne metode til stimulering af in-

vesteringsaktiviteten er sammenlignet med en tilskudsordning administrativt enkle-

re og mere smidig og samtidig ikke diskriminerende overfor potentielle inve-

storer.

2.3. Det foreslås at forlænge den nuværende lov an tilskud til dræning

og vanding udover finansåret 1976/77, idet der herved kan bidrages til en for-

øgelse af dyrkningssikkerheden og en generel forhøjelse af produktiviteten i

markbruget. Landbrugsministeren har i 1977 nedsat et udvalg vedrørende kunstig

vanding i jordbruget. Det har vist sig, at selv i år med normal nedbørsforhold

kan supplerende vanding i den vandkrævende vækstperiode give større dyrknings-

sikkerhed og øget udbytte. Udvalget skal fremkomme med forslag til planlægning

af udviklingen for kunstig vanding og blandt andet vurdere de økonomiske kon-

sekvenser med hensyn til private investeringer, offentlig støtte m.v.,såfremt

behovet skal tilfredsstilles over en periode af f.eks. lo-15 år. Det må antages,

at investeringer i kunstig vandning vil stige væsentligt i de kommende år.

2.4. En del af usikkerheden ankring finansieringen af nyinvesteringer bør

fjernes gennem en udvidet adgang til optagelse af forhåndslån.

Et mindretal (Leif Heltberg, Jørn Ravn og Carl Thomsen) tager forbehold

over for ønskeligheden af en speciel adgang til forhåndslåneoptagelse i land-

bruget udover den, der allerede eksisterer for så vidt angår landbrugets låne-

optagelse i Dansk Landbrugs Realkreditfond.

2.5. Tilbagerykningsproceduren for statens kurstabslån bør i fortsættelse

af allerede gennemførte ændringer på området ske efter lempeligere regler fast-

lagt af Landbrugsministeriet.
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2.6. Indkøring af nye anlæg cg større besætningsudvidelser volder ofte

store problemer i praksis. Der er1 her navnlig tale an styringsproblemer/der

nødvendiggør rådgivnings- og fcarskningsindsats på et tværfagligt grundlag.

Det er udvalgets opfattelse, at det offentlige bør tilskynde til at de

nødvendige forskningsopgaver gennemføres. Tilsvarende er det udvalgets opfat-

telse, at man i højere grad på konsulentkontorer må øge indsatsen for at give

individuel rådgivning både i investeringssituationen og den efterfølgende ind-

køringsperiode .

2.7. Det store behov for bygmjigsinvesteringer betyder, at forskning in-

denfor landbrugets produktionsbygninger bør prioriteres højere end hidtil. Bl.a.

i Holland gøres der en større indsats på dette område. Udvalget skal endvidere

foreslå, at der indføres tilskudsmuligheder for landmænd, der gennemfører stald-

bygninger af eksperimentel karakter.

2.8. Generelt vedrørende landbrugsforskningen skal udvalget gøre opmærk-

som på, at de senere års begrænsninger og omprioriteringer indenfor det offent-

liges udgifter til forskning har medført, at forskning, der ville have fremmet

landbrugets produktion, ikke har kunnet gennemføres i et tilfredsstillende cmfang.

Udvalget finder, at nødvendige midler bør sikres til iværksættelse af

forskning på et effektivt og højt niveau. Det er endvidere af væsentlig betyd-

ning, at byggeforskningen sikres øgede bevillinger.

2.9. Gennem flere år har der været arbejdet på at flytte den del af sta-

tens husdyrbrugs forsøgsvirksomhed, der foregår på Statens Forsøgsgårde Faur-

holm og Trollesminde, til Tjele samt samle en række andre forsøgsopgaver på

Statens Redskabsprøver ved Bygholm.

Det er udvalgets opfattelse, at forundersøgelser og planlægning af de

to projekter er så langt fremme, at der kan gives tilladelse til igangsætning.

Udvalget henstiller, at der snarest gives igangsætningstilladelse.

10lo. Udvalget har hæftet sig ved den betydelige variation i produktivi-

teten i husdyrholdet, scm forekommer mellem de enkelte ejendomme. Der er inden

for kvægholdet og soholdet konstateret store forskelle mellem den bedste og

dårligste trediedel af ejendommene.

Efter udvalgets opfattelse er der muligheder for at øge den animalske

produktion i de bestående anlæg ved effektivitetsfremmende foranstaltninger. For

at udnytte disse muligheder bør der tilstræbes en mere effektiv rådgivning og

vejledning på ejendomme, hvor produktiviteten er lav. En betydelig del af an-

læggene er dog forældede og nedslidte,og der er kun begrænsede muligheder for



56

at øge produktiviteten i disse anlæg.

Også i den ekspanderende del af landbruget er der behov for en udvidet

rådgivningsindsats, og der bør sikres fornødne midler hertil.

2.11. Vedrørende spørgsmålet om støtte til unge landmænds uddannelse hen-

stiller udvalget, at denne i videst mulig udstrækning tilpasses uddannelses-

støtten til andre erhvervsuddannelser.

2.12. Udvalget finder, at der må tilstræbes en vis forskydning i prisre-

lationerne mellem korn og svinekød. Herudover må der søges opnået et rimeligt

forhold mellem interventions- og tærskelpris.

Udvalget finder endvidere, at der kan opnås en vis reduktion i landbrugets

samlede foderudgifter ved i højere grad at anvende billigere produkter som er-

statning for en del af foderkorn i husdyrenes foder. For at frame denne ud-

vikling skal udvalget anbefale, at forskningen indenfor dette område intensi-

veres.

2.13. Hele spørgsmålet om social tryghed får større og større vægt for

landmænd. Navnlig problemerne omkring arbejdets udførelse i tilfælde af sygdom

er af betydning for bedrifter med større besætninger, da en øget animalsk pro-

duktion øger kravene til brugeren og denness familie. Der vil bl.a. blive en

større bundethed.

Udvalget finder derfor, at der er behov for en udbygning af de eksiste-

rende husbondafløserordninger, således at relevante behov (sygdom og ferie) kan

dækkes. Gn fornødent må udbygningen ske med yderligere offentlig støtte.

Udvalget finder ligeledes, at der på det socialpolitiske område ud fra et

rent landbrugsmæssigt synspunkt kan være behov for at ændre reglerne om ydel-

se af dagpenge til selvstændige i tilfælde af sygdom, specielt 5 ugers reglen,

idet selv kortvarig sygdom i landbrugserhvervet ofte nødvendiggør øjeblikkelig

hjælp fra husbondafløsere. Udvalget erkender dog, at. spørgsmålet er af over-

ordentlig kompliceret karakter, idet reglerne er gældende for alle grupper af

selvstændige erhvervsdrivende.

Et mindretal (Leif Heltberg, Harald Hinrich, Jørn Ravn og E. Toxværd

Nielsen) kan ikke tilslutte sig sidstnævnte forslag. Problematikken om dag-

penge til selvstændige erhvervsdrivende er senest blevet drøftet i socialre-

formkatmissionen, hvor konklusionen i princippet var, at der ikke var noget

særligt behov for ydelse af dagpenge i forbindelse med kortvarige sygdomsperi-

oder. Det skal iøvrigt bemærkes, at der knytter sig betydelige vanskeligheder

ved at opgØre det aktuelle irx3komstbortfald. Endelig vil en eventuel ændring,
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der går i retning af den foreslåede, nødvendigvis medføre betydelige udgifter

for det offentlige. San mulig løsning på de åbenbare problemer, der knytter sig

til sygdomsperioden hos lancknænd meä husdyrhold, forekommer en forsikringsord-

ning at være en alternativ løsning.

lo.3. Jordbeskatning, arealafgift og indkanstudligningsfonds

Udvalget er opmærksom på, at der i sammenhæng med udvidelsen af land-

brugsproduktionen er en række spørgsmål af mere generel beskatnings- og ind-

komstmæssig karakter. Udvalget har ikke drøftet disse spørgsmål og derfor hel-

ler ikke taget stilling til disse. Dette gælder specielt jordbeskatning, areal-

afgifter og udbytteudligningsfends.

Et mindretal (Kjeld Ejler, Jørgen Pedersen, Jørgen Skovbæk) skal dog

udtale:

3.1. I anledning af at forskellen i konkurrencevilkår for dansk landbrug

i forhold til andre EF-lande ikke alene består i højere rente og mindre offent-

lige bevillinger, men også i en højere beskatning foreslår mindretallet, at der

foretages en revision af produktionsjordbeskatningen i Danmark. Således fore-

slås, at der for så vidt angår udskrivning af grundskyld på produktionsjord

til primærkatmuner indsættes et maksimum for udskrivningen i kroner pr. hektar.

For beskatning til amtskemtnunerne foreslås det, at al erhvervsmæssigt dyrket jord

(produktionsjord) fritages, således at amtsgrundskyld fremtidig alene skal be-

tales af den udyrkede jord, dvs. den grund, hvorpå bygningerne ligger, gårds-

plads, have og eventuelle udyrkeäe arealer. Derved opnås efter forslagsstil-

lernes opfattelse en ligestilling med. andre grundejere og erhverv i Darmark, og

der opnås for landbruget en skattemæssig lettelse på skønsmæssig 35o mill, kr.,

hvilket vil bidrage til større skattemæssig ligestilling med landmænd i andre

EF-lande.

3.2. Mindretallet foreslår samtidig, at der i forbindelse med ophævelsen

af denne beskatning indføres en arealafgift - eller produktionsafgift på jord -

der opkræves af det offentlige sern prcmilleafgift af grundværdien - dog med

et maksimum i kroner pr. hektar. Provenuet bør indgå i en fond, der sanmen

med provenuet af andre produktionsafgifter anvendes til finansiering af en

række generelle afsætningsfremmende og produktivitetsfremmende foranstaltninger,

som i dag enten hviler alene på den animalske produktion eller som på grund af

manglende finansielle midler ikke udføres i et hensigtsmæssigt omfang. Såle-

des vil nogle af de ovenfor anførte foranstaltninger helt eller delvis kunne
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finansieres ad denne vej, ligesan den animalske produktion vil kunne aflastes

for mere generelle udgifter. Nettovirkningem af forslaget vil dermed være en

hårdt tiltrængt forbedring af den animalske; produktions økonomi.

3.3. For indkomstskattens vedkaimende foreslår mindretallet, at der skabes

større mulighed for indkomstudligning mellem gode og dårlige år. Det vil give

større skattemæssig ligelighed med andre EF-landes landmænd, men også med de

store grupper af danske skatteydere, der son lønmodtagere har mere stabile ind-

komster end selvstændige erhvervsdrivende. Mindretallet henviser i denne for-

bindelse til det tidligere af landbrugsorganisationerne stillede forslag om

indkcmstudligningsfonds.

Et andet mindretal (O.W. Friis, J. Fløystrup Jensen, O. Juul Jørgensen,

H.J. Kristensen og Carl Thomsen) finder, at de af Kjeld Ejler, Jørgen Pedersen

og Jørgen Skovbæk rejste spørgsmål må ses i en bredere beskatnings- og ind-

komstmæssig sammenhæng. En stillingtagen til disse spørgsmål forudsætter omfat-

tende undersøgelser, der i et vist omfang ligger udenfor udvalgets kommissori-

um. Mindretallet afstår derfor fra at udtale sig om forslagene.

Et tredie mindretal (Leif Heltberg, Harald Hinrich, Jørn Ravn og E. Toxværd

Nielsen) ønsker at fremsætte følgende bemærkninger til de af Kjeld Ejler, Jørgen

Pedersen og Jørgen Skovbæk fremsatte forslag: Det væsentligste element i en po-

litik, der styrker det danske landbrugs konkurrencestilling overfor de andre

EF-lande, må være den generelle økonomiske politik, der tager sigte på at re-

ducere omkostningsstigninger mærkbart, og gradvist skulle åbne mulighed for et

lavere renteniveau. Nationale støtteordninger i andre EF-lande, der forværrer

dansk landbrugs konkurrencemæssige stilling,må i overensstemmelse med den hid-

tidige danske politik søges løst gennem styrkelse af den fælles landbrugspoli-

tik i EF. For så vidt angår de forskelle i det generelle beskatningsniveau, der

eksisterer mellem de enkelte EF-lande, må de i væsentlig udstrækning ses son

resulater af forskelle i økonomisk og social struktur og forskelle i finansi-

eringen af en række sociale ydelser.

Jordbeskatningen i Danmark har altid været et led i den samlede direkte

beskatning og er et væsentligt element i de kcmnunale skatteindtægter. En be-

skæring scm den foreslåede af de kommunale skatteindtægter på dette område vil

nødvendiggøre, at kamunerne på anden måde skaffer sig dækning for disse mang-

lende indtægter. Dette kan kun ske ved enten at forøge den resterende jordbe-

skatning eller den kannunale indkomstbeskatning. Alternativt måtte staten via

forøget beskatning (eller besparelser) kompensere kaiminerne for de manglende

skatteindtægter. I begge tilfælde ville der blive tale om en ikke uvæsentlig

forskydning i beskatningen af de forskellige befolkningsgrupper såvel inden
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for de enkelte karminer san mellem kannunerne. Spørgsmålet cm nedsættelse eller

afvikling af beskatningen af landbrugets produktionsjord kan derfor ikke an-

skues alene ud fra et snævert lardbrugspolitisk synspunkt, men må ses i en

bredere skatte- og finanspolitisk sammenhæng, hvorfor mindretallet må tage af-

stand fra forslaget.

Det følger heraf, at mindretallet heller ikke kan tilslutte sig forslaget

an at erstatte den amtskatmunale beskatning af landbrugets produktionsjord med

en arealafgift. Mindretallet kan derimod tilslutte sig forslaget an, at der

san supplement (eller alternativ) til de nuværende; produktionsafgifter på ani-

malske varer gennemføres en arealafgift.

I det anfang, der vil være behov for offentlige midler til supplering af

de på landbrugsjorden og/eller produktionen hvilende afgifter til finansiering

af forøgede udgifter til generelle afsætnings- og produktivitetsfrenmende for-

anstaltninger, må dette behov ses i sammenhæng med de øvrige i kapitel III, IV

og VII foreslåede foranstaltninger. Det vil sige, at en eventuel offentlig

støtte til landbruget må indpasses i og afstemmes med den almindelige politik,

der i den nuværende situation søges gennemført for at styrke erhvervsudvikling,

betalingsbalance og beskæftigelse, jfr. iøvrigt sartmenfatningen i kapitel VIII.

For så vidt angår forslaget am større mulighed for indkomstudligning mel-

lem gode og dårlige år med henblik på indkomstbeskatningen, må mindretallet af-

stå fra en stillingtagen, idet dette måtte kræve en nærmere undersøgelse og ind-

hentning af kommentarer fra Skattedepartementet. Forslaget er præsenteret så

sent for udvalget, at dette ikke har været muligt af tidsmæssige grunde.
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KAPITEL IV.

Landbrugets generationsskifte.

1. Hovedproblemer

Under indtryk af en stadig stigende gennemsnitsalder for de selvstændige

landmænd og på baggrund af de seneste års stagnerende animalske produktion har

udvalget drøftet landbrugets generationsskifteproblemer.

Udbuddet af landbrugsejendomne har i de seneste år været præget af stor

tilbageholdenhed. Der er flere årsager til dette forhold. En af årsagerne er,

at der ved Danmarks indtræden i EF skete markante kornprisstigninger, som på

en række landbrugsbedrifter gav anledning til ændringer i driftsformen hen

imod en mere ensidig vegetabilsk produktion. Navnlig ældre landmænd skiftede

til en større vegetabilsk salgsproduktion. Dette gav disse landmænd mulighed

for at drive ejendommen yderligere i nogle år på grund af de betydelig mindre

krav til arbejdsindsatsen under den ændrede driftsform. De er blevet yderligere

tilskyndet hertil af den kraftige ejendomsprisudvikling under 197o'ernes stærke

inflation. Hertil kommer landmændenes tilbageholdenhed med salg af frygt for

den særlige indkomstskat, der eventuelt skal betales, når en landbrugsejendom

sælges. Spørgsmålet om den særlige indkomstskat er behandlet under pkt. 9 i

dette kapitel.

De ældres tilbagelioldenhed med salg og de øgede generationsskifteproble-

mer har sammen med en løbende strukturudvikling mod større og færre bedriftsen-

heder medført en stigende gennemsnitsalder for de selvstændige landbrugere. Så-

ledes er gennemsnitsalderen i perioden 1967-75 øget fra 5o til 52 år, og an-

delen af landbrugere, der er fyldt 6o år i samme periode, er steget fra 25 til

29 pct.

Yderligere har de senere års økonomiske konjunkturer fået allerede etable-

rede landmænd til at fr(=mskynde en tilpasning af bedrifternes jordtilliggende

fremfor at foretage bygningsinvesteringer.

Situationen er i dag, at de ældre landmænd driver deres ejendomme længe-

re end tidligere, og mange ejendarme opkøbes af allerede etablerede landmænd.

Efterspørgselspresset har i 197o'erne. drevet ejendomspriserne op på et

højt niveau og dermed gjort det meget vanskeligt for unge landbrugere at etab-

lere sig san selvstændige på en landbrugsejendom. Efterspørgselen har været

koncentreret omkring tre næsten lige store hovedgrupper af købere - dem, der

køber ejendom første gang for at drive landbrug som hovederhverv (fortrinsvis

unge landmænd), tidligere etablerede landmænd, der køber en større ejendon
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eller ejendomme til sammenlægning og samdrift, og købere, der overvejende ud-

nytter ejendcmnen til bolig- eller fritidsformål. Den sidstnævnte kategori kø-

ber hovedsagelig de mindre landbrugsejendonme.

Udvalget har drøftet mulighederne for gennan æidringer af betingelserne

for erhvervelse at dampe efterspørgselspresset fra de etablerede landbrugere

og fra "ikke-landbrugere". Der er1 i kapitel V peget på flere muligheder. Sig-

tet med udvalgets forslag er at fremme en mere afdampet prisudvikling på land-

brugsej endamie i overensstemmelse med samfundets almindelige økonomiske udvik-

ling. Udvalget ønsker at pege på, at gennemførelse af en almindelig inflations-

dampende politik vil være det vaasentligste middel til løsning af problemet.Ud-

valget har endvidere under pkt. 6-8 peget på forslag til forbedring af de øko-

nomiske vilkår for unge, der ønsker at etablere sig som selvstændige landbrugere.

2. Generationsskiftet og produktionsudvikling

Udvalget har i kapitel III drøftet sammenhængen mellem landbrugernes al-

der og størrelsen af henholdsvis den animalske og vegetabilske produktion. Kon-

klusionen af de her nævnte undersøgelser er, at der er en klar sammenhæng mel-

lem de selvstændige landmænds alder og den animalske produktions størrelse, og

at tendensen til ekstensivering i takt med en stigende alder i de senere år er

øget.

Samnenhængen mellem landmændenes alder- og størrelsen af henholdsvis den

animalske og vegetabilske produktion er en følge af, at de ældre landmænds si-

tuation afviger betydeligt fra de unge, nyetablerede landmænds. Den ældre

landmand har ofte en lavt prioriteret ejendom. Under de gældende relative pri-

ser mellem anomalier og vegetabilier og med de forholdsvis høje kapitalomkost-

ninger ved nyinvesteringer har han ikke noget vasentligt økonomisk incitament

til udvidelse af den animalske produktion. En ekstensivering af produktionen

finder derfor sted i takt med landmandenes stigende alder. Den unge, nyetable-

rede landmand er derimod tvunget til en intensiv animalsk produktion, såfremt

han skal kunne opnå en rimelig levestandard i de nærmeste år efter etablering-

en. Der er nærmere redegjort for disse forhold i kapitel III.

3. Den samfundsmæssige interesse i. generationsskiftet

Efter udvalgets opfattelse er der en samfundsmæssig interesse i, at den

fremtidige erhvervsstruktur i Danmark omfatter et effektivt og konkurrencedyg-

tigt landbrugserhverv, der er i stand til at forøge den animalske produktion.

På baggrund af den påviste sartmerihæng mellem landmændenes alder og den animal-

ske og vegetabilske produktions størrelse, er der i udvalget enighed om, at der
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er en samfundsmæssig interesse i at fremme landbrugets gener at ionsskif te.

I lyset heraf har udvalget gennemgået forskellige støtteordninger, der

kan lette de økonomiske vilkår for unge landbrugeres nyetablering.

4. Selvejet

Selvejet har været den dominerende besiddelsesform igennem mange genera-

tioner. De senere års prisudvikling har været stærkt præget af inflationsfor-

ventninger. Samtidig går: strukturudviklingen i retning af større og mere kapi-

talintensive landbrugsbedrifter. Denne udvikling har medført øgede kapitalkrav

ved etablering son selvejer og dermed øget landbrugets generationsskiftepro-

blemer.

Ved at vælge andre besiddelsesformer kunne man løse nogle af generations-

skiftets problemer. Der er dog enighed i udvalget an, at de samfundsmæssige for-

dele ved selvejet som besiddelsesform er af en sådan karakter, at selvejet fort-

sat bør bevares som den typiske besiddelsesform i dansk landbrug.

Udvalget har lagt vægt på, at selvejet sikrer en langsigtet interesse i

opretholdelse af ejendommenes produktionskapacitet. Endvidere begunstiger selv-

ejet under den hidtil gældende landbrugslovgivning en bedriftsstruktur med et

relativt stort antal brug. Dette medfører en spredning af ejendomsretten og

bidrager til en spredning af befolkningen og den erhvervsmæssige aktivitet over

hele landet.

I nogle tilfælde kan andre besiddelsesformer indebære fordele. I tilfælde

af ønske om glidende generationsskifte fra far til søn eller datter eller i særlige

arvesituationer med flere arvinger, kan det være fordelagtigt at anvende interes-

sentskabsformen og kommanditselskabsformen. Finansieringsproblemerne ved ejer-

skifte kan lettes ved anvendelse af disse selskabsformer. Udvalget kan derfor

anbefale, at sådanne besiddelsesformer i disse situationer fortsat anvendes.

Aktieselskabsformen kan indebære fordele, idet man ved anvendelse af

denne selskabsform kan undgå nyfinansiering og gældsætning af ejendommen ved

hvert ejerskifte. Udvalget kan imidlertid ikke anbefale aktieselskabsformen som

alternativ besiddelsesform. Baggrunden for denne stillingtagen er en frygt for,

at aktieselskabers mulighed for investering i landbrugsjord vil betyde store

opkøb med henblik på en inflationssikret kapitalinvestering. Endvidere vil

aktieselskabsformen betyde, at kontrollen med, hvem der ejer den danske land-

brugsjord, efterhånden umuliggøres. Ejendomsretten til jorden kan på denne måde

samles på relativt få hænder gennem opkøb og koncentration af aktiebesiddelser.
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Et mindretal (E. Toxværd Nielsen og Harald Hinrich) finder, at problemerne

i forbindelse med generationsskiftet i udstrakt grad hanger samen med selvejet

scm besiddelsesform. På den anden side er der ingen tvivl cm, at selvejet også

i en tid fremover vil være den dominerende besiddelsesform inden for land-

bruget.

Det er mindretallets opfattelse, at man bør søge at finde andre besiddel-

sesformer end ovennævnte. Man peger på, at det offentlige i højere grad kan føre

en aktiv jordpolitik gennem jordopkøb, som derefter kan udlejes til landbrugere

på jordrentevilkår.

Mindretallet vil ikke afvise, at en anden besiddelsesform kan finde an-

vendelse, naturligvis under forudsætning af, at den opfylder landbrugslovens

bestemmelser m.v.

Mindretallet finder derfor, at der er behov for en dyberegående analyse

af landbrugets besiddelsesformer - scan dette udvalg naturligvis ikke i henhold

til sit kcrmissorium har kunnet foretage. Det vil derfor foreslå, at der ned-

sættes et udvalg til undersøgelse af dette problem.

5. Kapitalkrav

Udvalget har drøftet det almindelige finansieringssystems struktur, det

vil sige forholdene omkring kreditforeninger, Dansk Landbrugs Realkreditfond

og pengeinstitutterne. Man finder, at disse institutioners udlånspraksis i rime-

ligt omfang har tilpasset sig de stigende kapitalkrav i landbruget.

Udvalget konstaterer dog, at: der er voksende problemer med hensyn til

fremskaffelse af den kontante udbetaling for unge landbrugere, der ønsker at

etablere sig. De senere års relativt stærke inflation har i høj grad udhulet

værdien af opsparingen. Endvidere er landbrugsejendonmenes arealstørrelse og

kapitalintensitet steget betydeligt. Kapitalkravene ved etablering er derfor

vokset væsentligt, men de unges mulighed for at indfri disse krav er ikke for-

øget tilsvarende.

6. Lov om udlån til yngre jordbrugere

Efter lov an udlån til yngre jordbrugere kan der ydes kursudligningslån

og etableringstilskud til jordbrugere, der første gang erhverver en landbrugs-

ejendom og agter at drive jordbrug som hovederhverv, og som er under 4o år ved

bedriftens overtagelse og opfylder visse nærmere bestemte uddannelseskrav.

Kursudligningslånet udmåles svarende til kurstabet på et tænkt 3o-årigt

5 pct. kreditforeningslån, hvis hovedstol udgør 3o pct. af ejendaimens handels-



64

værdi, dog højst af 600.000 kr. Det maksimale beløb for beregning af kursudlig-

ningslånet er således I80.000 kr. Er kurstabet f.eks. 60 pct., kan kursudlig-

ningslånet højst udgøre 60 pct. af I80.000 kr. eller I08.000 kr. Kursudlig-

ningslånene er rente- og afdragsfri i 5 år, men hovedstolen opskrives i denne

periode hvert halve år med 2 pct. af det oprindelige beløb. Efter denne periodes ud-

løb forrentes lånet med 6% pct. p.a. Lånets løbetid er i alt 21 år.

Etableringstilskuddet udgør 2\ pct. af ejendomens handelsværdi, dog højst

af 600.000 kr. Tilskuddet kan maksimalt beløbe sig til 15.000 kr.

Der er i udvalget enighed om, at udlån og tilskud efter lov cm udlån til

yngre jordbrugere er et meget vigtigt led i de unges muligheder for at skaffe

den nødvendige kontante udbetaling i forbindelse med etablering.

Prisudviklingen på landbrugsejendomme har medført, at der er behov for en

forhøjelse af kursudligningslånenes og etableringstilskuddenes størrelse. Den

maksimale handelsværdi er uændret 600.000 kr. siden lovens tilblivelse i 1967.

Hovedstolen af det tænkte 3o-årige 5 pct. kreditforeningslån, der danner grund-

lag for udregning af kurstabslånet, er i 1971 forhøjet fra de oprindelige 2o pct.

til 3o pct. Etableringstilskuddets størrelse er uændret siden 1973. I perioden

1967 til 1975 er priserne på landbrugsejendomme (lo-loo ha) steget 2\ til 3^

gange. Ifølge oplysninger fra Statens Jordlovsudvalg er den gennemsnitlige

handelsværdi for ansøgernes ejendomme i perioden 1. juli 1975 - 3o. juni 1976

på godt 1 mill, kr., hvor den i 1967 var ca. 4oo.cco kr.

Udvalget foreslår, at den maksimale handelsværdi, der kan tages i betragt-

ning ved beregning af kursudligningslån og etableringstilskud, a jour-føres.

Udvalgets flertal foreslår, at den maksimale handelsværdi, der kan tages

i betragtning, a jour-føres fra de nuværende 600.000 kr. til 1,2 mill. kr. Denne

a jour-føring svarer til en forhøjelse af det maksimale udlån fra ca. I08.000 kr.

til ca. 216.000 kr., under forudsætning af et kurstab på ca. 60 pct.

Et mindretal (Jørgen Skovbæk og Jørgen Pedersen) foreslår den maksimale

handelsværdi forhøjet til 1,5 mill. kr. Dette svarer til en forhøjelse af det

maksimale udlån fra ca. I08.000 kr. til ca. 27o.oco kr., under forudsætning af

et kurstab på ca. 60 pct. Mindretallet har peget på, at en forhøjelse til 1,2

mill. kr. i løbet af kort tid vil vise sig utilstrækkelig på grund af prisud-

viklingen, ligesom renteudviklingen siden 1967 har medført, at rentebyrden på

den overtagne gæld er væsentlig større,end den var ved lovens vedtagelse i 1967.

Etableringstilskuddet foreslår udvalgets flertal fastsat uændret til

2\ pct., idet forudsætningerne for 2\ pct.-tilskuddets fastsættelse ikke er

ændret. Et mindretal (Leif Heltberg, E. Toxværd Nielsen, Harald Hinrich og Jørn
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Ravn) foreslår tilskudsprocenten nedsat fra 2\ pct. til 2 pct., idet forhøjel-

sen af den maksimale handelsværdi til 1,2 mill. kr. i sig selv medfører en for-

højelse af det maksimale etableringstilskud fra 15.ooo kr. til 24.ooo kr.

Forslaget indebærer en merudgift for staten til etableringstilskud, og

det statslige udlån vil blive øget. For finansåret 1977/78 er der i finanslov-

forslaget budgetteret med en udgift til tilskud på 15,3 mill. kr. Udlånene er

budgetteret til 83,5 mill. kr. A jour-føres den maksimale handelsværdi til

1,2 mill, kr., og fastholdes tilskudsprocenten uændret på 2\ pct., vil det for

finansåret 1977/78 betyde, at udgifterne til tilskud bliver på ca. 23,6 mill,

kr. og udlånene ca. 135 mill. kr. A jour-føres den maksimale handelsværdi til

1,5 mill, kr., vil udgifterne blive ca. 27 mill. kr. og udlånene ca. 145 mill.kr.

Nedsættes tilskudsprocenten fra 2\ pct. til 2 pct. vil udgifter til til-

skud blive henholdsvis ca. 19 mill. kr. og 21 mill. kr. ved en maksimal handels-

værdi på henholdsvis 1,2 mill. kr. og 1,5 mill. kr.

Et mindretal (E. Toxværd Nielsen og Harald Hinrich) finder, at der efter

deres opfattelse vil være en tendens til, at disse støtteordninger mere eller

mindre bliver kapitaliserede i form af højere ejendomspriser. Mindretallet er

derfor af den opfattelse, at støtten efter en periode på 5 eller lo år, når den

yngre landmands økonomi er forbedret, over en kortere årrække bør tilbagebetales

til det offentlige.

Dette er efter mindretallets? opfattelse rimeligt, når man tager i betragt-

ning de store reelle kapitalgevinster, de yngre landmænd opnår, ligesan man her-

ved efter mindretallets opfattelse vil undgå, at disse støtteordninger bliver

kapitaliserede.

7. Glidende generationsskifte

Der har i de senere år været: en stigende interesse for et glidende gene-

rationsskifte i landbruget. Et glidende generationsskifte kan f.eks. ske ved,

at forældrene i første omgang sælger en halvpart af en landbrugsejendan til

en søn eller datter med henblik på, at to generationer i første omgang driver

ejendomen i fællesskab. Senere kan erjendannen overdrages fuldt ud. Der ligger

en samfundsøkonomisk fordel i sådanne; driftsfællesskaber mellem to generationer,

fordi driften i så tilfælde normalt ikke ekstensiveres i takt med den ældre

generations stigende alder.

En ung landbruger, der etablereir sig gennem et glidende generationsskif-

te, har begrænsede muligheder for at opnå kursudligningslån og etableringstil-

skud efter lov om udlån til yngre jordbrugere. Køber han f.eks. en halvpart af
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en landbrugsejendan, kan han få halvt kursudligningslån og halvt etablerings-

tilskud. Det vil sige, han kan højst få lån og tilskud i forhold til 3oo.ooo kr.,

uanset an værdien af den halvpart, der købes, er på 600.000 kr. eller derover.

Støtte kan kun ydes een gang.

Der er i udvalget enighed cm at foreslå, at reglerne for halvpartser-

hvervelser lempes således, at der kan gives støtte til såvel første son sidste

halvpart. Støtten for hver halvpart skal beregnes efter de nugældende regler,og

det er en forudsætning, at der er højst lo år mellem de to halvpartserhvervel-

ser.

Forslaget indebærer på kortere sigt besparelser, såfremt halvpartser-

hv-^rvelsernes forholdsmæssige andel af de samlede erhvervelser under loven øges.

På længere sigt vil forslaget betyde forøgelse af de samlede udgifter på om-

kring 5 pct. Dette vil, ved en forhøjelse af den maksimale handelsværdi til

1,2 mill. kr. og beregnet på basis af den budgetterede ansøgningsmasse for

finansåret 1977/78, svare til en øget årlig udgift til tilskud på ca. 1 mill,

kr. og et øget statsligt udlån på ca. 7 mill. kr. Den øgede udgift og de øgede

udlån fordeles over en lo årig periode.

8. Skattebegunstiget opsparing og skattelempelse for nyetablerede

Udvalget har endvidere drøftet de almindelige regler for skattebegunstiget

opsparing og for lempelser af indkomstskat, i de første år efter etablering. Dis-

se regler hører under Ministeriet for Skatter og Afgifter.

Efter lov om indskud på etableringskonto kan en lørmodtager indskyde mak-

simalt 2o pct. af nettoindtægten. Indskuddet kan fradrages ved opgørelsen af

den skattepligtige indtægt. Når etablering har fundet sted, kan indskuddet fri-

gives. 5.000 kr. kan hæves helt skattefrit, medens det resterende beløb fri-

gives mod en forlods afskrivning på de anskaffede aktiver.

I de første år efter etableringen er der efter ligningsloven mulighed

for, at de lokale skatteråd bevilger fradrag i den skattepligtige indkomst

svarende til de afdrag, der i det pågældende indkomstår er betalt på gæld stif-

tet i forbindelse med selve etableringen. Denne nedsættelse kan dog højst ud-

gøre 5.OOO kr.

Ordningen om indskud på etableringskonto og ordningen om lempelse i ind-

komstskatten i de første år efter etableringen har ikke været revideret siden

henholdsvis 1965 og 1968. Set på baggrund af de kapitalkrav, der i dag stil-

les ved etablering i landbrugserhvervet, er der derfor i udvalget enighed om,

at der ud fra et rent landbrugsmæssigt synspunkt er behov for en a jour-føring
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af disse generelle ordninger-. Der er endvidere i udvalget enighed cm, at ord-

ningen om skattelempelse for nyet:ablerede bør udformes således, at man for unge,

der etablerer sig scm forpagtere, ikke stiller som betingelse for skattelem-

pelse, at gælden udgør mindst 7o pert;, af værdien af den faste ejendan. Dette

krav udelukker i praksis forpagtere fra at drage fordel af ordningen.

9. Særlig indkomstskat

Udvalget har drøftet den indflydelse, den særlige indkomstskat har haft

på de ældre landbrugeres beslutninger om salg af deres landbrugsej endorrme. Ud-

valget har drøftet både de aktuelle problemer lov om særlig indkomstskat giver

for landbrugets generationsskifte, cg de problemer loven i uændret skikkelse

vil give senere.

Der har gennem årene været nogen uklarhed om sigtet med denne lovgivning.

Der er almindelig enighed om, at ekstraordinære kapitalgevinster skal beskattes,

men uenighed cm, hvornår sådanne gevinster foreligger. Det er udtalt, at ekstra-

ordinære kapitalgevinster kun forekanmer, hvor salgspriserne overstiger den

almindelige ejendomsprisudvikling, f.eks. i tilfælde hvor en landbrugsejendom

sælges til byudviklingsformål. Andre finder, at alle ejendomsprisstigninger ud

over den almindelige forbrugerprisudvikling skal undergives beskatning.

Det kan konstateres, at den almindelige ejendomsomsætning i et vist om-

fang er blevet undergivet særlig indkomstbeskatning. Dette skyldes, at der i

loven om særlig indkomstskat er fastsat årlige tillæg, der for tiden er endog

mindre end den almindelige forbrujerprisudvikling. Det kan forudses, at denne

beskatning med uændrede regler efterhånden vil omfatte en stor del af ejendans-

emsætningen.

Et flertal (H.J. Kristensen, O.W. Friis, O. Juul Jørgensen, Kjeld Ejler,

Jørgen Pedersen, Jørgen Skovbæk, Carl Thomsen og J. Fløystrup Jensen) finder,

at særlig indkomstbeskatning af større og større dele af den almindelige ejen-

domsomsætning vil medføre en yderligere begrænsning i ejendomsomsætningen med

udskydelse af generationsskifte og færre ejendomsskift til følge. Dette vil atter

indvirke begrænsende på husdyrproduktionens størrelse. Flertallet er derfor af

den opfattelse, at der må ske en ændring af reglerne vedrørende særlig indkomst-

skat, således at den almindelige ej€=msomsomsætning friholdes. Baggrunden er, at

flertallet vurderer denne beskatningsforms virkninger på produktionsomfanget

til at række betydeligt længere end de direkte virkninger på generationsskif-

tet. Flertallet finder, at statens provenutab ved at friholde den almindelige

ejendomsomsætning, men med bibeholdelse af særlig indkomstbeskatning af ekstra-

ordinære kapitalgevinster, f.eks. opstået ved ejendernes overgang til byudvik-
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lingsformål, vil være langt mindre end fordelene.

For 1975 var det samlede provenu fra den særlige indkomstskat omkring

45o mill. kr. fordelt på 2o.ooo skatteydere. Den almindelige ejendomsomsætning

af landbrugej enderne bidrager endnu kun i meget begrænset omfang til det sam-

lede skatteprovenu.

Et mindretal (Leif Heltberg, Jørn Ravn, E. Toxværd Nielsen og Harald

Hinrich) deler ikke flertallets opfattelse og finder ikke, at der er behov for

vidtgående ændringer i lov om særlig indkomstskat. Leif Heltberg kan dog til-

slutte sig, at der på flere punkter er behov for tilpasning af reglerne om den

sær lige indkomstskat.,j fr. nedenfor.

Ud fra et ønske om i videst muligt omfang at få belyst den aktuelle

situation har Landbrugsministeriet på opfordring fra udvalget anmodet Ministe-

riet for Skatter og Afgifter om at foretage en undersøgelse af størrelsen af

den særlige indkomstskat: ved afståelse af egentlige landbrugsejendomme. Denne

undersøgelse er medtaget; som bilag IX til betænkningen og omfatter 579 ud-

valgte skatteydere, der har solgt en landbrxigsejendom i 1975. undersøgelsen

omfatter kun salg af egentlige landbrugsejendomme, og man har udeladt Køben-

havns, Frederiksborg og Roskilde amter, samt udeladt kommuner beliggende i

nærheden af større bymæssige bebyggelser fra undersøgelsen.

Det fremgår af undersøgelsen, at ca. 17 pct. af de udvalgte skatteydere

skal betale særlig indkomstskat. I fri handel betaler ejere over 6o år særlig

indkomstskat i 32 pct. af tilfældene. Er ejerne under 6o år betales der sær-

lig indkomstskat i fri handel i 22 pct. af tilfældene. I familiesalgssitua-

tionerne betales der særlig indkomstskat i henholdsvis 2 pct. og 9 pct. af til-

fældene, undersøgelsen viser, at den særlige indkomstskat især belaster de frie

handler, hvor sælger er over 6o år.

Undersøgelsen har ifølge sagens natur kun kunnet omfatte de handler, der

har fundet sted. Det må antages, at en række handler, hvor den særlige indkomst-

skat kunne blive en realitet, ikke er blevet gennemført. Endvidere må det an-

tages, at en række handler er blevet udskudt son følge af en mere eller mindre

velbegrundet frygt for den særlige indkomstskat. Den meget omfattende politiske

debat om den særlige indkomstskat må antages at have virket i den retning.

Det økonomiske Sekretariat har foretaget beregninger over den særlige

indkomstskats regionale fordeling. Undersøgelsen er optaget son bilag VIII

til betænkningen. Beregningerne viser, at den særlige indkomstskat især belast-

er visse områder i Jylland, specielt amter i Nord- og Vestjylland. Denne regio-

nale skævhed fremkommer ved, at ejendomspriserne og dermed ejendomsvurdering-

erne i 1965 i en række jyske amter lå på et lavere niveau end i det øvrige land.
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Prisforskellen er siden udlignet landet over. Den påviste regionale skævhed be-

kræftes ikke af undersøgelsen foretaget af Ministeriet for Skatter og Afgifter.

Forklaringen kan bl.a. antages at være, at en række handler i disse områder er

blevet holdt tilbage på grund af den særlige indkomstskat. Ejendomsomsætning-

en i de seneste år og de to nævnte undersøgelser bekræfter direkte og indirekte

denne antagelse.

Udvalget skal pege på, at den endelige beregning af størrelsen af den

eventuelle særlige indkomstskat efter de gældende regler ofte først kan finde

sted over 1 år efter, at en handel er indgået. Det er derfor særdeles vanske-

ligt og ofte umuligt for sælger på forhånd at skønne over den særlige ind-

komstskats størrelse.

Udvalget skal derfor foreslå,, at reglerne for den særlige indkomstskat

ændres, således at skattemyndighederne skal beregne den særlige indkomstskats

størrelse ved afståelse af fast ejendom umiddelbart i forbindelse med salget.

Ligeledes skal udvalget foreslå, at skattemyndighederne forpligtes til at af-

give bindende forhåndsudtaleslser om værdiansættelser således, at sælger inden

handelens endelige indgåelse får en oversigt over de skattemæssige konsekven-

ser af salget.

I familiehandler kan skattevæsenet endvidere tilsidesætte de aftalte pri-

ser og lade en beregnet handelsværdi danne udgangspunkt for beregningerne af

den særlige indkomstskat og eventuel.t gave- og arveafgift. Der er i udvalget

peget på, at anvendelse af skønnede frihandelsværdier ved beregning af særlig

indkomstskat kan medføre, at sælgeren pålignes at betale særlig indkomstskat

af en kapitalgevinst, han ikke har realiseret. De skønnede frihandelsværdier,

der er udgangspunkt for den skønsmæssige regulering, udregnes kun på basis af

statistiske oplysninger om handelspriseme i fri handel. De frie handler har

imidlertid udgjort en faldende andel af samtlige salg, medens familiesalgs

andel er stigende. For ejendanne på lo ha og derover udgjorde de frie handler i

1975 ca. 51 pct. af samtlige handler, medens familiesalg udgjorde ca. 45 pct.

Priserne i familiesalg har i mange år ligget omkring 2o pct. under priserne i

fri handel.

Et flertal (H.J. Kristensen, (D.W. Friis, O. Juul Jørgensen, Leif Heltberg,

Kjeld Ejler, Jørgen Skovbæk, Jørgen Pedersen, Carl Thomsen og J. Fløystrup

Jensen) finder, at udgangspunktet for skattanyndighedernes værdiansættelser ved

salg af landbrugsejendanme fortsat nok må være priserne i fri handel, som teg-

ner sig for omkring halvdelen af samtlige salg, men da der er en mangeårig tra-

dition for, at prisansættelsen i familiehandler har ligget lavere end i fri

handel, foreslår flertallet, at der ved værdiansættelsen i familiehandler tages
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udgangspunkt i frihandelspriserne, men at disse reduceres med en fast procent-

sats, f.eks. 2o pct. Dette familiehandelsprisniveau må beregnes af statsskatte-

direktoratet og må vaare gældende for en nærmere fastlagt efterfølgende periode.

Det fremgår af Det økonomiske Sekretariats undersøgelse, at der er et

regionalt problem som følge af reglerne for beregning af den særlige indkomst-

skat. Udvalgets flertal finder, at den regionale skævhed bør rettes op under

hensyntagen til, at de lave 1965-vurderinger skyldtes, at ejendomspriserne i

1965 i visse egne lå lavere end i det øvrige Danmark.

Ifølge de nugældende regler forhøjes købesummen inden beregning af for-

tjenesten med omkostningerne ved købet , med et fast tillæg på 3o pct. samt

med varierende årlige tillæg udgørende henholdsvis 8, 9 og lo pct. af den op-

rindelige købspris, eventuelt 1965-vurderingen. Der er i udvalget peget på,

at anvendelsen af de årlige tillæg på 8, 9 og lo pct. i løbet af meget få år

vil betyde, at mange landbrugsejendomme vil blive belastet med betaling af sær-

lig indkomstskat, medmindre det lykkes som led i den generelle økonomiske po-

litik at begrænse inflationen væsentligt. Der peges i denne forbindelse på, at

et årligt tillæg på 8, 9 og lo pct. ændres til årlige tillæg, der afspejler den

faktiske prisudvikling i ejendomspriserne i de enkelte år. Et mindretal (Leif

Heltberg) kan tilslutte sig, at de årlige tillæg bør ændres, men finder, at

fastsættelse af de årlige tillægs størrelse skal ske med udgangspunkt i sam-

fundets almindelige prisudvikling.

Udvalget har drøftet et forslag om betaling af den særlige indkomstskat

ved udstedelse af et pantebrev i den solgte ejendom. Der er i udvalget enighed

om, at forslaget vil indebære en fordel som en alternativ finansieringsmulighed

af skattetilsvaret, men forslaget er ikke løsning på de ovenfor omtalte proble-

mer.

E t mindretal (Jørn Ravn) finder ikke, at der er grundlag for ændring af

de bestående generelle skatteregler om beregning af særlig indkomstskat, så-

ledes at omsætningen med landbrugsejendomme kommer til at indtage en sær-

stilling. Som begrundelse herfor kan nævnes, at det ikke tilstrækkeligt een-

tydigt er godtgjort, at den særlige indkomstskat har en uheldig virkning på

landbrugsejendommenes pris, ligesom det begrænsede antal tilfælde af handler

med landbrugsejendomme, hvor særlig indkomstskat hidtil er blevet pålignet,

tyder på, at den særlige indkomstskat ikke kan have nogen væsentlig hæmmende

virkning på udbudet af landbrugsejendomme.

Et mindretal (E. Toxværd Nielsen og Harald Hinrich) finder, at der kun i

meget begrænset omfang betales kapitalvindingsafgift. I 86 pct. af ejendoms-
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handlerne sker der i det af Ministeriet for Skatter og Afgifter undersøgte

materiale ikke nogen betaling eller kun et ganske beskedent beløb ( op til

5.OOO kr.). Mindretallet skal på denne baggrund foreslå, at der sker en skærpel-

se af beskatningen af de reelle kapitalgevinster, son kan kombineres med for-

slag an, at betaling sker ved, at det offentlige får en prioritet i de solgte

ejendoirme.
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KAPITEL V.

Landbrugslovens bestemmelser.

1. Landbrugslovens erhvervelsesbestanmelser

Det har været et gennemgående trask i årtiers erhvervelsesbestemnelser, at

man har søgt at modvirke en for stærk koncentration af ejendomsretten til

landbrugets dyrkningsjorder, for derved at medvirke til, at dyrkningsjorden be-

vares son produktionsgrundlag for den brede landbrugsbefolkning. Før landbrugs-

loven fra 1973 var der dog fri adgang for enhver navngiven person til at er-

hverve adkomst på indtil to landbrugsejendarme samt adgang til køb af yder-

ligere ejendomme og arealer til sammenlægning inden for landbrugslovens saimen-

laagningsgraenser.

Landbrugets ejendomspriser har siden 192o'erne frem til slutningen af

195o'erne udviklet sig parallelt med landbrugets nettofaktorindkomster. Ejen-

domspriserne har siden været stærkere stigende end landbrugets indkomster.

Fra begyndelsen af 196o'erne frem til lovændringen i 1973 kunne man kon-

statere en markant stigning i andelen af ikke-landmænds køb af landbrugsejen-

domme. Under indtryk af denne udvikling vedtog Folketinget i 1973 en skærpelse

af landbrugslovens erhvervelsesbestemmelsea:. Man indsatte en regel an, at det

var en betingelse for erhvervelse af landbrugsejendomme, at man tog bopæl på

ejendommen og tog jordbrug som hovederhverv.

Lovændringen tog sigte på at give personer, der skal leve af at drive

landbrug, en vis fortrinsstilling ved køb af landbrugsejendomme. Man har med

lovert søgt at modvirke prisstigninger på landbrugsjord, der skyldes økonomiske

interesser af ikke-landbrugsmæssig karakter.

Det er udvalgets opfattelse, at lovændringen i 1973 har haft en vis virk-

ning med hensyn til begrænsning af køberkredsen, idet ikke-landmænds køb af

landbrugsejendomme er faldet. De administrative erfaringer med landbrugslovens

nuværende erhvervelsesbetingelser tyder imidlertid på, at der i en ikke ringe

udstrækning sker omgåelse af lovens sigte med hensyn til hovederhvervskravet.

Det er vanskeligt at vurdere, hvilken prisdænpende virkning 1973-loven

har haft. Den inflatoriske udvikling i lovens virkeperiode vanskeliggør en så-

dan vurdering.

I lys af udviklingen siden 197 3-lovens vedtagelse har udvalget drøftet

hvilke ændringer i landbrugslovens erhvervelsesbetingelser, der må anses for

ønskelige og nødvendige.
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Der har i udvalget været enighed an,

at det er ønskeligt at modvirke de prisstigninger på landbrugsjord, der er be-

grundet i økonomiske interesser af ikke-landbrugsmæssig karakter,

at betingelserne for erhvervelse i videst mulig udstrækning bør søges koordine-

ret med landbrugslovens øvrige bestannelser, således at de bidrager til at

fremme en hensigtsmæssig strukturudvikling,

at betingelserne for erhvervelse så vidt muligt bør udformes således, at de

fremmer en mere rationel landbrugsdrift gennem en bedre udnyttelse af de givne

ressourcer,

at betingelserne for erhvervelse så vidt muligt bør udformes således, at de

unges etableringsmuligheder lettes.

Udvalget har herefter drøftet de forskellige kriterier og begrænsninger

for erhvervelse, der kan iværksættes for at opfylde disse målsætninger.

Der er i udvalget enighed cm, at det nuværende alderskrav på 2o år bør

bevares uændret.

Der er i udvalget enighed cm, cit kravet om at er hververne inden 6 måneder

efter erhvervelsen skal tage fast bopæl på ejendomen, bør bevares uændret.

Der er i udvalget enighed am, cit de nugældende regler om antallet af

ejendomme tilhørende samme ejer bør bevares uændrede. Det vil sige, at er-

hververen, dennes ægtefælle og børn under 18 år efter erhvervelsen ikke må være

ejer eller medejer af mere end en Landbrugsejendom, dog med mulighed for køb

af i alt to landbrugsejendorrrne, såfremt lovens samdriftsbetingelser er opfyldt.

Efter de nugældende regler i landbrugsloven kræves det ikke, at man tager

landbrug som hovederhverv, såfremt ejendommen er under 5 ha eller under 57.ooo

kr. i grundværdi (15. aim. vurdering).

Der er i udvalget enighed an, at denne grænse bør ændres, bl.a. fordi den

tvinger til den modsætningsslutning, at ejendomme over 5 ha-grænsen uden videre

kan anses for bæredygtige driftsenheder. Reglen har endvidere medført en sta-

bilisering af antallet af ejendomme under 5 ha. Der er dog i udvalget enighed

om, at der for ejendomme under 1 ha skal gælde lempeligere regler for erhverv-

else. Disse små ejendomme er som hovedregel uden landbrugsmæssig interesse.

Ejendomme af denne størrelse vil ofte kunne nedlægges som landbrugsejendomme

og dermed blive fritaget for landbrugslovens betingelser for erhvervelse.

Et flertal (Kjeld Ejler, J. Fløystrup Jensen, Leif Heltberg, Harald Hin-

rich, Jørn Ravn, Jørgen Skovbæk, Carl Thomsen og E. Toxværd Nielsen) finder,

at det nuværende hovederhvervskrav bør ophæves, da dets effekt er tvivlsom, og

da det er vanskeligt at administrere.
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Der er blandt flertallet Ikke enighed an, hvorvidt der er behov for at

erstatte hovederhvervskravet med andre former for begræisninger i adgangen til

at erhverve adkanst på en landbrugsejendom. Således finder J. Fløystrup Jensen,

Leif Heltberg, Harald Hinrich, Jørn Ravn, Carl Thansen og E. Toxværd Nielsen,

at det i princippet bør være frit for enhver af købe en landbrugsejendcm, når

blot vedkannende tager fast bopæl på ejendomen og driver den jordbrugsmæssigt

i overensstemmelse med landbrugslovens regler. Disse medlemmer erkender imid-

lertid, at det under forudsætning af en fortsat inflationsbetinget kraftig

prisstigning på landbrugsejendomme kan blive nødvendigt med indgreb, der be-

grænser efterspørgselen efter landbrugsejendame fra købergrupper, son ikke

primært erhverver en ejendcm for at drive landbrug. I modsætning hertil mener

Kjeld Ejler og Jørgen Skovbæk, at der under alle omstændigheder bør indføres

en anden og mere hensigtsmæssig begrænsning af erhvervelserne til afløsning

af hovederhvervskravet.

M i e medlariTver af flertallet finder, at begrænsningerne i vilkårene for

erhvervelse af landbrugsejendanme bør ske ved at reducere mulighederne for et

skattemæssigt underskud på landbrugsbedrifter for derigennem at reducere efter-

spørgslen efter landbrugsejendarme. Dette kan efter flertallets opfattelse ske

gennem fastsættelse af et skattemæssigt mindsteafkast. En sådan ordning bør i

givet fald gælde både ved køb af ejendon nr. et og ved køb af ejendom nr. to

eller suppleringsjord.

Forslaget indebærer, at såfremt det regnskabsmæssige resultat af en land-

brugsejendcm, der er erhvervet under dette vilkår, ikke er tilstrækkeligt til at

opfylde kravet, skal erhververens skattemæssige indkomst forhøjes, således at

indtægten af ejendatmen før fradrag af renter og ejendomsskatter svarer til

mindsteafkastet. Det skattemæssige mindsteafkast kan f.eks. fastsættes til

den almindelige forpagtningsafgift, jfr. i øvrigt Bilag III.

Blandt flertallet mener Leif Heltberg, Harald Hinrich, Jørn Ravn, Carl

Thomsen og E. Toxværd Nielsen, at et sådant mindsteafkast bør gælde generelt

for alle erhververe af landhrugsejendamie.. Lettelse af etableringsmuligheder

for unge med landbrugsuddannelse bør ikke ske gennem særlige lempelige vilkår

for erhvervelse, men bør alene sikres gennem de i kapitel IV, pkt. 6, foreslå-

ede forbedringer af bestormelserne cm kursudligningslån og etableringstilskud.

Derimod finder Jørgen Skovbæk, Kjeld Ejler og J. Fløystrup Jensen, at

kravet .kun skal stilles son et vilkår for adkomsterhvervelse til de personer,

der ikke gennem en forud gennemgået landbrugsuddannelse har sandsynliggjort,

at erhvervelsen har et erhvervsmæssigt sigte. Der peges i denne forbindelse på,

at en række nyetablerede landmænd under bedriftens opbygningsperiode vil være
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tvunget til midlertidigt at tage arbejde uden for bedriften. Dette kan i visse

tilfaside gøre det vanskeligt for dem at honorere mindsteafkastet.

Jørgen Skovbæk og Kjeld Ejler anfører som baggrund for forslaget om et

skattemæssigt mindsteafkast, at erhvervelse af landbrugsejendomme til overvejen-

de bolig- og fritidsformål andrager ca. 4o pct. af samtlige frie salg og over

25 pct. af arealerne. Da disse erhvervelser er skattemæssigt begunstiget i for-

hold til anden erhvervelse af bolig- og fritidsejendomme, medvirker de forment-

lig til at give et ekstra efterspørgselspres efter landbrugsejendomme. Begun-

stigelsen består i, at selv am en larKäbrugsejendam ikke udnyttes fuldt ud er-

hvervsmæssigt, vil der være fuld fradragsret for samtlige de på ejendommen

hvilende ejendomsskatter, vedligeholdelsesomkostninger og renter. Der skal kun

modregnes lejeværdi for en del af ejeaidanmen, nemlig stuehus og have. Indførelse

af et skattemæssigt mindsteafkast for hele ejendommen,som modstykke til retten

til fradrag af renter og ejendomsskatter, vil derfor efter forslagsstillernes

opfattelse føre til større ligelighed. Da dette indebærer, at vilkårene for køb

til ikke-landbrugsmæssig udnyttelse vil blive forringet, må det antages, at det

vil virke generelt dampende på ejendornsprisudviklingen, uden at der indføres

et egentligt forbud mod køb af landbrug til boligformål eller delstidserhverv.

Et mindretal (H.J. Kristensen, O.W. Friis, O. Juul Jørgensen og Jørgen

Pedersen) finder, at personer, der opfylder visse nærmere fastsatte krav om

praktisk eller teoretisk landbrugsuddannelse, skal kunne købe en landbrugsejen-

dan uden tilladelse fra landbrugsministeren på betingelse af, at erhververen

inden en kortere frist tager jordbrug son væsentligste erhverv. Det vil sige,

at den overvejende del af hans arfciejdstid og den overvejende del af hans ar-

bejdsindkomst skal hidrøre fra bedriften. Det forudsættes, at den pågældende

selv driver ejendommen erhvervsmæssigt med rentabel drift for øje. De nærmere

retningslinier skal fastsættes af laiK3brugsministeren.

Jørgen Pedersen foreslår, at fristen for at tage jordbrug som væsentlig-

ste erhverv udstrækkes til tre år.

Erhververe, der ikke har den nævnte landbrugsuddannelse, skal opfylde

yderligere betingelser.

Et mindretal (H.J. Kristensen, O.W. Friis, O. Juul Jørgensen) finder,

at en erhverver, der ikke opfylder uddannelseskravene, skal godtgøre over for

lokale jordbrugskatmission, at ejendommen udgør eller senest i løbet af tre år

vil udgøre en bæredygtig driftsenhed» Endvidere at han kan og vil drive ejen-

domen selv på fuldt forsvarlig måde som en rentabel landbrugsejendom. Til

dokumentation herfor forpligter han sig til at føre regnskab efter tilsvarende

regler som i "moderniseringsloven". De nærmere retningslinier skal fastsættes
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af landbrugsministeren.

Udgør ejendomen ikke, eller vil den ikke senest i løbet af tre år blive

udbygget til en bæredygtig driftsenhed, eller finder jordbrugskcmnissionen, at

vedkamende ikke er egnet til at drive ejendomen forsvarligt, kræver erhvervel-

sen tilladelse. Tilladelsen skal bl.a. kunne betinges af, at erhververen inden

en vis frist afhænder de under ejendcnmen hørende dyrkningsjorder til sammen-

lægning med anliggende landbrugsejendatme.. De nærmere retningslinier fastsæt-

tes af landbrugsministeren.

Med hensyn til betingelserne for køb af nr.to ejendom og for køb af jord

til sanmenlægning finder mindretallet, at personer, der opfylder uddannelses-

kravene, uden tilladelse skal kunne erhverve ejendan nr. to på samme betingel-

ser som foreslået med hensyn til ejendom nr. et. Personer, der ikke opfylder

uddannelseskravet, kan ikke uden tilladelse erhverve ejendan nr. to eller

supplerings j ord.

Et mindretal (Jørgen Pedersen) finder, at personer uden den nævnte ud-

dannelse efter ansøgning skal kunne opnå tilladelse til køb af en landbrugs-

ejendom. Vedkatmende skal forpligte sig til at opfylde kravet om jordbrug som

væsentligste erhverv og kravene vedrørende ejendommens drift m.m., som gælder

for de uddannede landmænd. Til dokumentation herfor forpligter han sig til at

føre regnskab efter tilsvarende regler som i "moderniseringsloven". Det er

tillige en forudsætning for tilladelse, at køberen ikke i forvejen er ejer af

et landbrug.

Opfyldes betingelserne for erhvervelsen ikke, skal ejendomen eller dens

tilliggende jordareal tilbydes Statens Jordlovsudvalg. Eventuel fortjeneste

beskattes efter reglerne om almindelig indkanst.

Ved tilsagn an tilladelse kan der endvidere tages hensyn til ansøgerens

og ansøgerens ægtefælles formueforhold og nuværende beskæftigelse, således at

man kan foretage en vurdering af køberens hensigt ned købet.

Tilladelse skal også kunne gives, hvis erhververen inden en vis frist af-

hænder de under ejendomen hørende dyrkningsjorder til Statens Jordlovsudvalg

til sammenlægning med anliggende landbrugsejendatme.

Afgørelse an tilladelser henlægges til et særligt erhvervelsesnævn. Land-

brugsministeren udnævner formanden, og Statens Jordlovsudvalg, De samvirkende

danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger udpeger hver et median.

Nævnets sekretariat placeres i Statens Jordlovsudvalg og kan afgøre de løbende

sager efter regler, der fastsættes af landbrugsministeren. (Hvis det i kapitel

VT, afsnit 4, nævnte forslag om et ændret Statens Jordlovsudvalg gennemføres,
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kan afgørelser am tilladelser hen3.ægges hertil).

Det foreslås tillige, at det: ved lov fastsættes som en generel regel, at

et eventuelt driftsmæssigt underskud på landbrug ikke kan bringes til fradrag

i anden erhvervsindkomst. Det. skal dog kunne bringes til fradrag i et senere

driftsoverskud på det pågældende landbrug.

2. Arve- og famileerhvervelser

I Danmark har der været en lang tradition for, at erhvervelse af en land-

brugsejendom ved arv eller ved overdragelse inden for en familie ikke omfattes

af begrænsninger for erhvervelse.

Efter landbrugslovens § 17, slik. 1, kan der uden begrænsninger erhverves

adkomst i forbindelse med skifte i anledning af arv m.m. Efter landbrugslovens

§ 17, stk. 2, kan adkomst erhverves ved overdragelse til en person inden for

sælgerens nærmeste familie. Den f.aniliekreds, der er omfattet af § 17, stk. 2,

er den hidtidige ejers ægtefælle eller personer, der er beslægtet eller be-

svogret med den hidtidige ejer i op- eller nedstigende linie eller i en side-

linie så nær som søskende eller disses børn. Efter § 17, stk. 2, er det en be-

tingelse, at erhververen er fyldt 2o år, og at erhververen og dennes nærmeste

pårørende ikke derved bliver ejer eller medejer af tilsammen mere end to land-

brugsejendomme .

Ved erhvervelser efter landbrugslovens § 17 stilles der ikke krav om

landbrug som hovederhverv eller bopælskrav.

Bestemmelserne for erhvervelse i § 17, stk. 2, har siden lovændringen i

1973 givet anledning til misbrug. En person, der ikke opfylder kravene i land-

brugslovens § 16, har kunnet erhverve adkomst på en landbrugsejendom og der-

efter kunnet overdrage ejendommen til en slægtning inden for personkredsen i

lovens § 17, stk. 2. Er videreoverdragelsen sket inden for den 6-månedersfrist,

der er fastsat i landbrugslovens § 24, har Landbrugsministeriet vanskeligt ved

at anfægte overdragelsen.

Der er i udvalget enighed cm, at foreslå reglerne i landbrugslovens § 17

strammet, således at familiebegrebet indsnævres til kun at gælde mellem ægte-

fæller og i ret op- og nedstigende linie (bedsteforældre, forældre, børn og

børnebørn m.fl.). Udvalget skal endvidere foreslå, at den fri adgang til er-

hvervelse skal betinges af, at overdrager eller arvelader har haft lovlig ad-

komst på ejendommen i mindst fem år, samt af, at erhververen inden to år efter

erhvervelsen tager fast bopæl på ejendommen. Det forudsættes, at der under sær-

lige omstændigheder skal kunne dispenseres fra pligten til at tage bopæl, lige-
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son der i særlige tilfælde skal kunne dispenseres fra kravet cm fan års lovlig

adkanst. Der er endelig i udvalget enighed an, at 2-ejendomsreglen også skal

finde anvendelse på erhvervelse ved arv.

3_. Sikring af landbrugsjorden ud fra ressourcemæssige synspunktet:

Samfundsudviklingen har siden slutningen af 195o'erne medført et voksen-

de behov for arealer til byudvikling, fritidsbebyggelse, trafik- og forsynings-

anlæg, rekreative formål m.m. Den årlige reduktion af det danske landbrugsareal

er for tiden på ca. lo.ooo ha. Det voksende behov fer arealer til forskellige

formål har ført til et stigende antal konflikter mellan forskellige interesser.

Landbrugsjorden har hidtil været betragtet son en uudtømmelig reserve for

opfyldelse af de forskellige behov. Det er blevet overset, at landbrugsjorden

i Danmark er en begrænset naturressource. Mulighederne for yderligere opdyrk-

ning og indvinding af nye arealer er minimale.

I et ekspanderende samfund vil der altid være behov for jord til byud-

vikling, industri, samfærdsel, råstofforsyning, energiforsyning, affaldsdepo-

ter, vandindvinding og rekreative formål m.m. Det kvantitative forbrug kan

derfor kun i en vis udstrækning reduceres. Men det kvalitative forbrug kan mind-

skes, hvis jordforbruget flyttes fra arealer af større til arealer af mindre

jordbrugsmæssig værdi. I overensstemmelse hermed er det i Landsplanredegørelsen

1975 fremhævet, at de arealer, der inddrages til byvækst i bred forstand, det

vil sige til byzoner, sairnerhuscmråder, trafikanlæg, råstofbunden industri osv.,

ikke bør være større end nødvendigt, og at beslaglæggelse af arealer sker ud fra

en velovervejet planlægning. Man bør især .skåne de arealer, der har de højeste

kvaliteter af jordbruga-næssig, fredningsmæssig eller lignende karakter.

Forudsætningen for, at denne målsætning kan opfyldes, er, at jordanvendel-

sen administreres ud fra den kendsgerning, at landbrugsjord er en begrænset na-

turressource, der skal økoncmiseres med. Der skal tillægges bevarelsen af den

gode landbrugsjord en høj prioritet i den fysiske planlægning.

I de seneste år har der været udfoldet bestræbelser for at få en jord-

bundsklassificering i gang, som kunne danne grundlag for at inddrage jordkva-

liteten sem et vigtigt led i den fysiske planlægning. I sanmeren 1974 nedsatte

Landbrugsministeriet en ekspertgruppe med den opgave at angive retningslinier

for en landsdækkende klassificering af landbrugsjord. På grundlag af ekspert-

gruppens indstilling er der iværksat en landsemfattende jordbundsklassificering,

der påregnes afsluttet i løbet af 1978.

I forbindelse med de ændringer, der blev gennemført i planlægningslov-
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givningen i 1975, er der tilvejebragt lovmæssig hjemmel for, at landbrugsmæssige

hensyn skal indgå i den fysiske planlægning. Der blev i lov om kommuneplan-

lægning indføjet en bestormelse, hvorefter størrelsen og beliggenheden af are-

aler, der forbeholdes jcrdbiTigserhvervene, skal indgå i kattnuneplanen. En til-

svarende bestormelse er optaget i lands- og regionplanlovene. I bonasrkningerne

til forslag til lov an karsmneplankBgning er henvist til, at der har vist sig

at være behov for,at hensynet til landbrugets arealinteresser tillægges en

højere prioritet i den fysiske planlægning end hidtil.

Efter gennemførelsen af de seneste ændringer i planlægningslovene på-

hviler det amtsrådene og kormunalbestyrelserne at foretage karrnuneplanlægning

og regionplanlægning. Den landsomfattende planlægning påhviler regeringen.

De overordnede retningslinier for kommunernes og amternes planlægning fast-

lægges af de berørte ministerier..

I Landsplanredegørelsen 1976 har miljøministeren understreget, at en sam-

ordning af målene for den fysiske planlægning og de landbrugspolitiske mål er

nødvendig.

Den landbrugsmæssige interesse i den fysiske planlægning og i arealan-

vendelsen har hidtil kun været varetaget i begrænset udstrækning. Dette skyldes

bl.a., at der ikke har foreligget en egentlig dokumentation af de landbrugs-

mæssige arealinteresser i form af en jordbundsklassificering. En anden grund

er, at der ikke i landbrugsloven indeholdes en udtrykkelig hjormel for sikring

af landbrugsjorden.

Endvidere spiller det ind, at der ikke er gennemført en decentralisering

af jordlovsadministrationen, der kam sikre en rimelig varetagelse af de land-

brugsmæssige interesser på lokalt: plan i forbindelse med arealplanlægningen og

arealforvaltningen i det åbne land. Det er også af betydning, at der endnu ikke

foreligger en integreret fysisk-økonomisk planlægning.

Der er i udvalget enighed cm, at der i landbrugsloven bør tilvejebringes

hjemmel for sikring af landbrugsjorden ud fra ressourcemæssige synspunkter. Det

foreslås derfor, at der son en ny bestormelse i lovens § 1 optages en formåls-

bestormelse, hvori det præciseres;, at landbrugsloven har til formål at sikre

den landbrugsmæssige anvendelse cg de varige dyrkningsmuligheder af landbrugs-

jorderne, og at landbrugsloven skal sikre landbrugets udviklingsmuligheder og

strukturtilpasning.

Der er i udvalget enighed cm, at det i loven præciseres, at de beføjel-

ser, son loven hjemler, særlig skal anvendes til at sikre, at der ved ind-

dragelse af landbrugsjord til anden, anvendelse sker en økonomisering af de na-
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turgivne arealressourcer. De bedst egnede landbrugsjorder skal i størst mulig

udstrækning bevares som landbrugsjord, og der bør tilstræbes sikring af større

sammenhængende landbrugsområder. Den del af samfundets kapitalressourcer, der

investeres i landbruget, bør have en passende afskrivningsperiode.

Bestemmelserne skal sikre, at der ved inddragelse af landbrugsjord til

anden anvendelse sker en afvejning af samtlige samfundsmæssige interesser, her-

under også landbrugsmæssige interesser, og at der i forbindelse hermed over-

vejes alternative muligheder. Bestemmelserne skal endvidere sikre, at der sker

en koordinering af larribrugsplanlaæpiingen med den øvrige fysiske planlægning.

De generelle retningslinier for inddragelse af landbrugsjord til ikke-

lc^ndbrugsmæssige formål skal med hjemmel i den foreslåede nye § 1 i landbrugs-

loven fastsættes af landbrugsministeren efter forhandling med miljøministeren.

Det er udvalgets opfattelse, at målsætningen må være at sikre den sam-

fundsmæssigt set mest hensigtsmæssige anvendelse af de givne arealressourcer.

I udvalget er der endvidere enighed an, at der i landbrugslovens § 4 skal

indføjes en hjeranel for landbrugsministeren til i landzone at modsætte sig op-

hævelse af landbrugspligten på landbrugsarealer ved arealkrævende dispositioner,

såsan inddragelse af landbrugsjord til offentlige formål, bebyggelse, industri-

el virksomhed og lignende, (landbrugsloven § 4, stk. 1, nr. 1-3), hvis de land-

brugsmæssige hensyn taler afgørende imod, at landbrugsjorden overgår til anden

anvendelse. Denne mulighed bør kun tages i anvendelse i ganske særlige til-

fælde, hvor de generelle retningslinier, der forudsættes fastlagt af landbrugs-

ministeren ikke,er iagttaget.

4. Kommunernes køb af landbrugsejendcnme

Efter den nuværende landbrugslovs § 2o kræves der ikke tilladelse fra

landbrugsministeren til danske offentlige myndigheders jordkøb. Det står således

frit for kommuner og atntskamiuner at købe landbrugsej endanne i landzone både

med henblik på sikring af byudviklingen på langt sigt og til andre formål.

I løbet af de seneste lo-15 år har adskillige kommuner opkøbt betydelige

landbrugsarealer, dels til sikring af byudviklingen på langt sigt, dels til

andre formål. Disse kommunale jorderhvervelser i det åbne land har skabt pro-

blener for jordlovsmyndighederne, fordi kommunerne ikke i tilstrækkelig grad

har respekteret landbrugsloven og den hidtil førte landbrugsstrukturpolitik.

Der er derfor i udvalget enighed om, at foreslå landbrugslovens § 2o

ændret således, at såvel primærkoninuners som amtskannuners køb af landbrugs-

ej endomme i landzone kræver tilladelse. Udvalget foreslår også, at der sker en
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samordning af de offentlige myndigheders jorderhvervelser og dispositioner i

øvrigt, således at det sikres, at andre statslige og kanmunale myndigheder re-

spekterer den gældende landbrugslo\'tjivning. Efter udvalgets opfattelse bør

Statens Jordlovsudvalg forestå statens køb af landbrugsjord.

Det forudsættes, at bestormelserne administreres på en smidig måde i sam-

arbejde med karminerne, så der ikke; skabes unødige vanskeligheder for de be-

stræbelser, kaiminerne gør sig for at drive en aktiv jordpolitik med henblik

på byudvikling.

5. Landbrugslovens regler og generationsskiftet

Efter opgivelsen af udstykningspolitikken i slutningen af 196o'erne blev

de hidtil strenge begrænsninger med hensyn til sammenlægning og samdrift libe-

raliseret med henblik på at give mulighed for fri tilpasning af bedriftsstørrel-

serne. Man ønskede ikke at foregribe ejendomsstrukturer på længere sigt og der-

ved tage stilling til, hvilken ejendansstørrelse der i fremtiden måtte anses

for den mest hensigtsmæssige.

Den nuværende forholdsvis frie tilpasning af ejendansstrukturerne har i

nogen grad virket til ugunst for unge, der ønsker at etablere sig som landmænd.

Denne købergruppe har måttet konstatere en meget betydelig konkurrence fra alle-

rede etablerede landmænd, der med en ofte lavt behæftet ejendom har haft til-

strækkeligt kapitalgrundlag til udvidelse af ejendomens jordtilliggende.

På denne baggrund er der i udvalget enighed om at foreslå landbrugslovens

nuværende regler om sammenlægning saippleret med en bestemmelse, hvorefter land-

brugsministeren kan nægte tilladelse af køb til sanxnenlægning, såfremt den ejen-

dom, der ønskes nedlagt er forsynet med gode og velholdte bygninger, og ejen-

domen i øvrigt skønnes at udgøre; en fuldt bæredygtig driftsenhed. Afgørelsen

af, an det er en bæredygtig driftse>nhed, skal ske efter et konkret skøn af sag-

kyndige og på basis af retningslinier fastsat af Landbrugsministeriet efter

forhandling med landbrugsorganisationerne.

Udvalget finder, at en. fuldt bæredygtig driftsenhed kan bestormes som en

driftsenhed, der i den foreliggende tilstand kan give fuld produktiv beskæf-

tigelse og indkomst for mindst een helårsarbejder.

Et flertal finder, at de foreslåede regler af administrative grunde kun

skal anvendes på ejendame over 3o ha. Et mindretal (Jørgen Pedersen) finder,

at der ikke bør fastsættes en graaise.

Det har endvidere været drøftet i udvalget om den foreslåede mulighed for

landbrugsministeren til at nægte tilladelse til køb til sammenlægning tillige



82

skal anfatte køb af ejendom nr. to til samdrift.

Et flertal i udvalget har dog ikke kunnet anbefale dette, fordi der fort-

sat bør være mulighed for en smidig strukturtilpasning i landbruget. Man hen-

viser endvidere til, at der ved samdrift ikke sker nedlægning af ejendomen.

Et mindretal (0. Juul Jørgensen og Jørgen Pedersen) går imidlertid ind

for, at landbrugsministerens mulighed for at nægte tilladelse til køb til sam-

menlægning tillige kamer til at anfatte køb af ejendom nr. to til samdrift.

Efter mindretallets opfattelse er en sådan tilladelse nødvendig, såfremt der

skal være mulighed for at gribe effektivt ind overfor konkurrencen fra allerede

etablerede landmænd ved unge landmænds køb af landbrugsejendomme.

6. Sammenlægning

Ved ændringen i Landbrugsloven i 1962 blev der åbnet mulighed for en

udvikling henimod større brugsstørrelser ved sammenlægning af mindre landbrugs-

ejendomme. Efter de seneste lovændringer i 1971 og 1973 kan en landbrugsejendan

i dag sammenlægges med en anden landbrugsejendan, såfremt det samlede jordtil-

liggende ikke overstiger loo ha.

Adgangen til sammenlægning begrænses dog væsentligt ved reglerne i lovens

§ 13, stk. 2. Således kan sammenlægning nægtes med henvisning til beliggenheds-

forhold, ejendansfordeling og restejendaimens opdeling og størrelse. Ved admi-

nistrationen af bestemmelserne i lovens § 13, stk. 2, varetages i det væsent-

lige samme hensyn son ved erhvervelse af hele landbrugsejendarme i henhold til

bestemmelserne i lovens kapitel V. Der er dog ikke i landbrugslovens § 13 hjem-

mel til at stille betingelser af fuldt så vidtgående karakter som hjemlet i

lovens kapitel VI. Dette gælder såvel de almindelige erhvervels esbetirigelser son

adgangen til at stille betingelser efter landbrugslovens § 23, og krav om gen-

afhændelse i tilfælde, hvor betingelserne ikke opfyldes, jfr. landbrugslovens

§ 27.

Der er i udvalget enighed an, at der bør gælde samme regler med hensyn

til køb af arealer til sammenlægning, hvad enten der er tale om erhvervelse af

en hel ejendom eller en del af den.

Udvalgets flertal finder endvidere, at den nuværende sammenlægningsgrænse

på loo ha bør bevares. Flertallet mener, at det er vigtigt,at der er mulighed

for en fortsat strukturtilpasning. Ønsket an at bevare bæredygtige driftsen-

heder bør tilgodeses ved den foreslåede hjanmel for landbrugsministeren til at

nægte adgang til sammenlægning, hvor den ejendom, der ønskes nedlagt, udgør en

bæredygtig driftsenhed.



83

Et mindretal (Jørgen Pedersen.) har foreslået, at den nuværende sammenlceg-

ningsgrænse på loo ha nedsættes til 5o ha.

7. Samdrlftsforhold

For at imødekomme behovet for en mere umiddelbar tilpasning af ejendoms-

størrelserne til udviklingen inden for landbruget fastsatte man i 1963 bestem-

melser om samdrift af landbragsejendamne. Efter de seneste ændringer i land-

brugsloven i 1973 er det en betingelse for sandrift af flere ejendomme, at ejen-

dommenes jorder ligger inden for en vejafstand af 15 km fra den ene af ejen-

dommenes bygninger.

Der er i udvalget enighed am, cit der fortsat er behov for samdriftsbe-

stemmelser, der giver mulighed for en smidig strukturtilpasning. Samtidig er

der behov for en vis forenkling og begrænsning af reglerne.

Der er i udvalget enighed om at foreslå lovens bestemmelse vedrørende af-

stand ændret, således at afstanden mellem de samdrevne ejendomme regnes ad

den benyttede vej fra bygningerne på den ejendom, hvor ejeren eller forpagte-

ren bor og driver jorderne, til den nærmeste indkørsel fra vejen til hver

enkelt jordlod af de øvrige ejendomme.

Et flertal i udvalget er enig om at bevare den nuværende 15 km-grænse,

medens et mindretal (Jørgen Pedersen) finder, at afstanden bør nedsættes til

5 km.

Der er inden for udvalget enighed cm, at samdrift af landbrugsejendomme,

der tilhører sartme ejer (lovens § 9,stk. 1) og samdrift af to landbrugsejendom-

me ved forpagtning (lovens § 9, stk. 2) fortsat skal kunne ske uden arealbe-

grænsning.

For andre samdriftsforhold, etableret efter lovændringen i 1973 gælder

der forskellige begrænsninger. Samdriften må højst vare lo, 15 eller 2o år og

jorderne skal ligge inden for den nævnte 15 km-grænse. Grænsen for arealet er

2oo ha, såfremt ejendommenes antal ikke overstiger fem, og loo ha, såfremt ejen-

dommenes antal overstiger fem.

Der er i udvalget enighed om at foreslå disse regler forenklede, således

at der fremover kun skal gælde én arealgrænse og således, at samdrift højst må

omfatte jord fra fem ejendomme.

Udvalgets flertal foreslår, at denne øvre arealgrænse fastsættes til

loo ha.

Et niindretal (Jørgen Pedersen) foreslår, at arealgrænsen nedsættes til
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til 5o ha, svarende til den af mindretallet foreslåede øvre arealgrænse for

samdrift.

8. Forpagtningsforhold

Ved aendringerne i 1973 i landbrugsloven skærpedes reglerne for forpagt-

ning af hele landbrugsejendomne. For at forebygge omgåelse af erhvervelsesreg-

1erne indføjedes der en ny bestormelse i § 11 i landbrugsloven, hvorefter af-

taler cm forpagtning for et længere tidsrum end 15 år ikke må indgås uden til-

ladelse. Forpagtning af hele landbrug se jendarme til selvstændig drift kan i

øvrigt ske frit. Der er ingen begrænsning for, hvor mange landbrugsejendarme

en person eller et selskab kan tage i forpagtning, hvis de forpagtede ejendom-

me ikke drives sammen med de andre ejendomme, forpagteren i forvejen ejer eller

har i forpagtning.

Bestemmelserne i § 11 kan i visse situationer anvendes til at argå be-

staitnelserne cm samdrift i § 9. Ved samdrift forstås i almindelighed, at ejen-

dommene har produktionsfaktorerne (maskiner og arbejdskraft m.v.) fælles, samt

at ejendommene er under én ansvarlig driftsledelse. Når én person (ejer/forpag-

ter) driver flere landbrugsejendatme for egen regning ved bestyrer kan det føre

til, at ejendommene faktisk drives af ejeren/forpagteren selv fra den ejendcm,

san han bebor, idet de såkaldte bestyrere af de andre ejendcmme, f.eks. foder-

mestre m.v., ikke har nogen selvstændighed i relation til gårdens drift.

Udvalget foreslår, at der indføres en begrænsning i lovens § 11 af adgang-

en til forpagtning, således at en person eller et selskab kun kan forpagte

landbrugsejendomme eller dele heraf uden tilladelse, såfremt forpagtnings- og

samdriftsforholdet holdes inden for rammerne af lovens; § 9.

Forpagtning udover" de i lovens § 9 angivne rammer vil efter dette for-

slag altid kræve tilladelse, uanset om det oplyses, at ejendommen agtes drevet

san en selvstændig ejendcm ved bestyrer. Hvis areal- og afstandsbegrænsninger

m.v. derimod overholdes, vil forpagtning af en landbrugsejendom til selvstændig

drift ved bestyrer og selskabers forpagtning af landbirugsejendcmme kunne ske

uden tilladelse.

Udvalgets flertal finder, at der foruden den foreslåede areal- og af-

standsbegrænsning kunne indføres et krav cm, at forpagteren skal tage fast bo-

pæl på den forpagtede ejendom, medmindre denne skal drives i samdrift efter

reglerne i lovens § 9 med anden landbrugsejendom, hvor forpagteren har fast

bopæl.

Forslaget vil medføre, at forpagtning af en landbrugsejendom til selv-
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stændig drift ved bestyrer cg selskabers forpagtning af landbrugsej endcm altid

vil kræve tilladelse.

Der skal Joanne dispenseres fra bopælspligten i tilfælde, hvor der ikke

foreligger fare for omgåelse af landbrugslovens sandriftsregler.

Et mindretal (Carl Thomsen, Jørn Ravn, E. Toxværd Nielsen, Harald Hin-

rich og Leif Heltberg) kan ikke støtte forslaget an,at selskabers forpagtning

af landbrugsejendomme altid skal kræve tilladelse.
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KAPITEL VI.

Jordlovsadministrationens opbygning og funktion.

1. Generelle bemærkninger

Udvalget har drøftet jordlovsadministrationens nuvaarende opbygning og

funktion. Drøftelserne er sket med udgangspunkt i "Beretning om undersøgelse

af spørgsmål vedrørende jordlovsadministrationen", udarbejdet af "Arbejdsgrup-

pen vedrørende jordlovsadministrationen". Beretningen er optrykt som Bilag V

til betaaikningen. Drøftelserne er endvidere sket på grundlag af en skrivelse

af 14. januar 1977 fra Administrationsdepartementet med bemærkninger til ar-

bejdsgruppens forskellige forslag. Denne skrivelse er optrykt som Bilag VI

til betænkningen.

2. Den lokale jordlovsaaninistration

Den nuværende lokale jordlovsadministration er i hovedtræk opbygget cm-

kring 18 jordbrugskommissioner, der dækker hver sin del af landet. Hver jord-

brugskommission består af en formand, en viceformand og som regel et eller to

menige medlemmer. Formanden for jordbrugskommissionen er tillige medlem af

Statens Jordlovsudvalg. Viceformanden udnævnes af lardbnxjsministeren. De me-

nige medlermver udpeges efter indstilling af landbrugsorganisationerne. Medlem-

merne er normalt landbrugskyndige.

Jordbrugskaimissionerne blev oprindelig opbygget med henblik på varetagel-

se af særlige opgaver ved administrationen af statshusmandsloven, landarbejder-

bolig loven, grundforbedringsloven og landbrugsloven. Senere er der karmet for-

skellige opgaver i forbindelse med adminsitrationen af landbrugets støttelov-

givning. Ingen af disse sager er henlagt til selvstændig afgørelse i jordbrugs-

konmissionerne, og der ex som hovedregel ingen samlet kamissionsbehandling af

sagerne.

Udvalget har drøftet jordbrugskommissionernes arbejdsopgaver. Der er

enighed cm, at det igennem mere systematisk anvendelse: af jordbrugskatmissi-

onerne er muligt at skabe grundlag for hurtigere og mere effektiv sagsekspe-

dition på landbrugslovens område.

Udvalget foreslår, at jordbrugskommissionerne flir overdraget forskellige

tilsynsopgaver efter landbrugsloven. Udvalget peger på tilsyn med landbrugsplig-

tens overholdelse, tilsyn med landbrugsejendatmenes opretholdelse som selv-

stændige brug og forsvar"lig vedligeholdelse og tilsyn med bopælspligtens over-

holdelse. Endvidere kan nævnes tilsyn med overholdelse af betingelserne for
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samdrift cg forpagtning m.m.

Udvalget foreslår, at jordbrugskommissionerne inddrages i sagsbehandling-

en lokalt i udstykningssager og andre sager vedrørende anvendelse af landbrugs-

jord. Dette kan ske ved at foreskrive, at den landinspektør, der forbereder

sagen, lader jordbrugskommissionerne indgå i den såkaldte "stjernehøring". Der-

ved høres en række myndigheder m.v. samtidig. Forslagene er nærmere gennemgået

i Bilag V.

Udvalget har drøftet de administrative og tekniske aaidringer, der nød-

vendiggøres af de øgede arbejdsbyrder vedrørende landbrugsloven. Udvalget find-

er, at det er nødvendigt centealt at fastlægge de nærmere retningslinier for de

enkelte jordbrugskommissioners arbejde, bl.a. med henblik på at inddrage alle

komissionens medlemmer i arbejdet. Såvel formand son viceformand og de me-

nige medlemmer må sikres et passende arbejdsvederlag.

Endvidere må der ydes jordhrugskommissionerne den nødvendige kontormæs-

sige bistand, ligesom de må kunne benytte lokal teknisk sagkundskab på konsu-

lentbasis (f.eks. agronomer og landinspektører). Herudover bør der åbnes mulig-

hed for en udvidet praktisk bistand fra den centrale jordlovsadministration,

jfr. afsnit 3.

3. Opgaver i forbindelse med den fysiske planlægning

De seneste års erfaringer i arbejdet med den fysiske planlægning og

arealforvaltning af det åbne land har vist, at der er et behov for en bedre

samordning af den fysiske planlægning med de landbrugspolitiske mål. Endvidere

har der vist sig et behov for nærmere samarbejde mellem jordlovsmyndighederne

og planlægningsmyndighederne. Ved etablering af samarbejdet på såvel lokalt som

centralt plan kan der skabes mulighed for hensyntagen til landbrugsmæssige inter-

esser ved arealkrævende dispositioner, og der kan skabes grundlag for en hur-

tigere og mere effektiv sagsekspedition.

Spørgsmålet om nødvendigheden af større jordpolitisk indflydelse på den

del af den fysiske planlægning, der vedrører arealanvendelsen i det åbne land,

er nærmere gennemgået i kapitel V, afsnit 3.

Planlægningsopgaverne foreslås principielt henlagt til den centrale jord-

lovsadministration i samarbejde med jordbrugskommissionerne.

De lokale jordbrugskommissioner kan spille en vigtig rolle på det lokale

og regionale plan ved på et tidligt tidspunkt i planlægningsfasen med den for-

nødne støtte fra den centrale jordlovsadministrations side at gå ind i et sam-

arbejde med andre implicerede lokale myndigheder. Udvalget foreslår derfor, at
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jordbrugskannissionerne inddrages i planlægningsarbejdet, således at f.eks.

lokal- og konmuneplaner skal forelægges korttnissionerne til udtalelse.

I den centrale jordlovsadministration vil det være nødvendigt at udskille

en sektion, der specielt tager sig af de planlægningsmæssige opgaver. Opgaverne

vil bestå dels i arbejde med region- og landsplaner, dels i bistand til de lo-

kale jordbrugskommissioner. Sektionen skal endvidere deltage i overordnede og

koordinerende arbejder vedrørende den fysiske planlægning, der udføres under

miljøministerens ledelse.

Udvalget har drøftet hvilke administrative ændringer, der vil være nød-

vendige som følge af arbejdet med planlægningsspørgsmål. Det har været fore-

slået at udbygge den lokale jordlovsadministration med oprettelse af et antal

regionalkontorer. Udvalget finder dog, at sagerne mest hensigtsmæssigt og med et

minimumsforbrug af administrative ressourcer løses af den centrale jordlovsad-

ministration i samarbejde med de lokale jordbrugskommissioner. Opgavernes om-

fang og karakter må forudses at blive varierende. Udover den administrative

styrkelse af de lokale jordlovsadministrationer, der er nødvendig i forbindelse

med varetagelse af de arbejdsopgaver, der er omtalt i afsnit 2, vil der til

planlægningsarbejdet være behov for at tilknytte særlig sagkyndige, der kan

bistå såvel den centrale som den lokale administration.

Denne hjælp kunne f.eks. ydes af et antal teknisk/administrativt sagkyndi-

ge medarbejdere, der i nært samarbejde med den centrale planlægningssektion

også kan bistå jordbrugskonmissionerne ved besigtigelser og drøftelser på ste-

det (et "rejsehold").

Udvalget har overvejet, om jordbrugskommissionernes tekniske og kontor-

mæssige bistand kunne opnås ved etablering af et rent kontorfællesskab med de

amtskommunale administrationer. Man har dog fundet, at de praktiske vanskelig-

heder ved et sådant fællesskab muligvis kunne svække jordbrugskommissionernes

muligheder for effektivt at kunne varetage de vigtige nye opgaver.

4. Statens Jordlovsudvalg

Statens Jordlovsudvalgs historie går tilbage til dannelsen af Jordfonden

i forbindelse med Majoratsafløsningen i 1919. I arbejdet med oprettelse af hus-

mandsbrug, jordkøb og udlånsvirksomhed har Statens Jordlovsudvalg spillet en

vigtig rolle i dansk jordbrugspolitik.

Det nuværende Statens Jordlovsudvalg er nedsat i henhold til Lov om sta-

tens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål, jfr. Landbrugs-

ministeriets lovbekendtgørelse nr. 396 af 23. juli 1974. Statens Jordlovsudvalg
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består af et udvalg og af et administrationskontor. Udvalget består af 18 med-

lemmer, heraf lo medlemmer valgt af Folketinget efter forholdstal samt 8 medlem-

mer repræsenterende Landbrugsministeriet og landbrugets organisationer m.fl.

Udvalget beskæftiger sig især med sager i henhold til landbrugsloven (er-

hvervelse, udstykning og sammenlægning), køb og salg af jord i henhold til ud-

lånsloven og spørgsmål vedrørende administration af Jordfondens arealer. De øv-

rige sager behandles som hovedregel selvstændigt af administrationskontoret.

Det drejer sig om støtte til modernisering af jordbrugsbedrifter, støtte til

yngre jordbrugere, indkøbsforeningec, tilskud til dræning og vanding, grundfor-

bedringslån, støtte til regnskabsføring, byggetilskud til jordbrugsbedrifter,

arbejderboligsager, landvindings- og afvandingssager m.v.

Som det fremgår af oversigten over arbejdsopgaverne, har arbejdet i Sta-

tens Jordlovsudvalg og fordelingen af sager mellem udvalget og administrations-

kontoret i nogen grad skiftet karakter i de senere år. En række opgaver er op-

hørt. Men mange nye opgaver er kornnet til, specielt i forbindelse med admini-

strationen af landbrugets støttelovgivning, herunder væsentlige dele af EF's

strukturpolitik på jordbrugets område. I forbindelse med denne ændring af ar-

bejdsopgaverne er selve udvalgets sagsområde stærkt indskrænket. Derimod er ad-

ministrationskontorets administrative rolle væsentligt forøget.

Efter drøftelserne i "Arbejdsgruppen vedrørende jordlovsadministrationen"

og på baggrund af ændringen i karakter og omfang af arbejdsopgaver udstedte

landbrugsministeren den 11. november 1976 en ny forretningsorden for udvalget,

samtidig med at der blev nyudnævnt 18 medlemmer. Udvalget skal efter den nye

forretningsorden først og fremmest bistå landbrugsministeren med fastlæggelse

af generelle retningslinier for administrationen af den gældende jordlovgivning.

Man har drøftet hensigtsmæssigheden af at opretholde det nuværende 18-

mandsudvalg, efter at arbejdsopgaverne er ændret. Der er enighed om, at en mere

begrænset deltagerkreds vil kunne løse opgaverne. Man foreslår derfor, at det

nuværende 18-mandsudvalg afløses af et snævert sagkyndigt udvalg med rådgivende

funktioner.

Udvalget kan bestå af tre medlemmer, der repræsenterer den centrale jord-

lovsadministration, og af indtil fire medlenmer udpeget efter indstilling af

landbrugets organisationer.

5. Den centrale jordlovsadministrations opbygning

Den centrale jordlovsadministration er i dag fordelt mellem Landbrugsmi-

nisteriets departement, Matrikeldirektoratet og Statens Jordlovsudvalg. Depar-
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tementet varetager de almindelige departementale arbejder, herunder det lovfor-

beredende arbejde vedrørende landbrugets strukturlovgivning. Opgavefordelingen

mellem departementet, Statens Jordlovsudvalg og Matrikeldirektoratet er histo-

risk betinget og har ikke i de seneste år været genstand for en mere omfattende

overvejelse.

Der har været drøftet forskellige muligheder for en ændret administrativ

opbygning af den centrale jordlovsadministiration med henblik på en effektivise-

ring. Der er enighed cm, at der er behov for en dybtgående rationaliserings-

undersøgelse med henblik på en ændret opgavefordeling imellem departementet,

Statens Jordlovsudvalg, Matrikeldirektoratet og jordbrugskommissionerne.

6. Jordlovsadministrationens informations- og vejledningsvirksomhed

Der er i udvalget enighed an, at der er behov for øget informations- og

vejledningsvirksomhed vedrørende landbrugsloven og landbrugets støttelovgivning.

Specielt er der behov for oplysning om reglerne om køb af landbrugsejendomme,

landbrugsejendonmenes drift, forpagtning, samdrift og sammenlægning. Udvalget

finder, at denne opgave bør tages op af den centrale jordlovsadministration,

men med inddragelse af de lokale jordbrugskommissioner som formidlende led.
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KAPITEL VII.

Forædling og afsætning af animalske landbrugsprodukter.

1. Hovedproblemer

Efter den danske tilslutning til EF er der sket en bedring i afsætnings-

vilkårene for landbrugsprodukter på grund af de bedre prisforhold og den for-

bedrede adgang til EF-markedet. EF-inedlemskabet har dog ikke medført nogen væ-

sentlig stigning i produktionen af animalske landbrugsprodukter. Værdien af den

animalske eksport er steget stærkt, men de eksporterede mængder er ikke øget.

Stagnationen er indtruffet på et tidspunkt, hvor der er udbredt arbejdsløshed

og fortsat underskud på den danske betalingsbalance. Det har saitmen med den

fortsatte strukturudvikling i landbruget medført, at kapacitetsudnyttelsen i

forarbejdnings- og afsætningsleddet er forringet.

Eksportstrukturen er i tiden efter EF-tilslutningen ændret, således at

en større del af vor eksport i dag går til EF-området. I sammenligning med

andre EF-lande eksporterer Danmark dog fortsat en væsentlig del af den animal-

ske produktion til tredielande. Samtidig er den store eksport til Storbritan-

nien opretholdt. Det vil sige, at en. relativt stor del af den animalske eks-

port er afhængig af udviklingen i EF" s restitutionspolitik og af tilpasningen

af priserne i Storbritannien til det fælles prisniveau. Restitutionsfastsættel-

sen sker ikke altid i overensstemmelse med danske ønsker, og tilpasningen af

det britiske prisniveau kan medføre vanskeligheder for den danske afsætning.

En øget eksport af animalske landbrugsprodukter, der vil være en følge af en

større dansk produktion, må navnlig søges afsat i de kontinentale EF-lande.

2. Forbindelsen til primærproduktionen

Forbindelsen mellem primærleddet og sekundærleddet består i producenter-

nes leverancer af produkter og forarbejdningsleddets betaling for disse produk-

ter. For den andelsejede del af sekundærsektoren omfatter betalingen ud over

den umiddelbare afregning normalt, en efterbetaling. Den andelsejede sektor er

desuden karakteriseret af leveringspligt for producenterne cg aftagepligt for

forarbejdningsleddet.

I samspillet mellem produceait og sekundærsektor er der en række vigtige

problemer:

- Tidspunktet for leverancen..

- Kvaliteten af det leverede produkt.
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- Mængden af det leverede produkt.

- Betalingen for det lerverede produkt.

- Differentiering af betaling efter leveringstidspunkt, kvalitet og mængde.

Der er i sekundærsektoren et udtalt ønske om at kunne styre leverance-

tidspunkt, kvalitet og mængde. Til dette formål kan anvendes forskellige in-

strumenter:

Styring af leverancetidspunkt.

Med hensyn til leverancetidspunkt forekommer to problemer: Regelmæssige

sæsonvariationer og uregelmæssige variationer på kort sigt.

Den regelmæssige sæsonvariation er især et problem i mælke- og oksekød-

sektorerne. Inden for mælkesektoren kan sæsonvariation rncdvirkes ved en sæson-

differentiering af afregningsprisen. I det omfang kælvningerne herved bliver

fordelt mere jævnt over hele året, vil der samtidig ske en udjævning af sæson-

variationen i leverancer af kreaturer. En udjævning af sæsonsvingninger vil

give sekundærsektoren økonomiske fordele, men vil samtidig medføre øgede pro-

duktionsomkostninger for producenterne. Udvalget finder, at de økonomiske kon-

sekvenser af en sæsonudjævning af mælke- og oksekødproduktionen bør undersøges

nøjere, således at der kan gennemføres en virkningsfuld sæsondifferentiering

af afregningsprisen med henblik på at opnå optimalt økonomisk resultat i pri-

mær- og sekundærsektor.

En vis styring af leverancetidspunktet kan i svinesektoren ske ved hjælp

af vægtgrænser. Det anvendes allerede i udstrakt omfang. Samme metode kunne

tænkes anvendt for ungtyre. Det vil dog forudsætte en meare udstrakt anvendelse

af et klassificeringssystem i oksekødssektoren.

Priserne på eksportmarkederne kan variere stærkt over både kortere og

længere perioder. I det anfang disse variationer slår fuldt igennem på afreg-

ningspriserne til producenten, bidrager det til varierende leverancer fra pro-

ducenterne/ og det skaber kapacitetsproblaner for virksomhederne. Det er der-

for hensigtsmæssigt i et vist omfang at udjævne disse svingninger ved at fast-

holde noteringerne over længere perioder. Opretholdelse af en højere afregnings-

pris, end eksportmarkedet betinger - selv over en relativ kort periode - vil

være meget kapitalkrævende med deraf følgende krav til virksomhedernes konsoli-

dering. Det forudsætter desuden et snævert samarbejde mellem alle virksomheder

inden for branchen.

En analyse af en række slagteriers og mejeriers regnskaber viser, at der

efter dækning af omkostninger og betaling af noteringsprisen til producenten
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kun er et i forhold til pris og kapitalbehov beskedent beløb til dagning af af-

skrivninger, konsolidering og efterbetaling.

En undersøgelse over en 3-årig periode af de 16 største slagterier vi-

ser således, at der i forhold til en notering for slagtesvin på 7,8o kr./kg

har været anvendt 6o øre til dækning af de nævnte poster. To trediedele er an-

vendt til efterbetaling og en trediedel til konsolidering, svarende til hen-

holdsvis godt 5 pct. og godt 2,5 pct. af prisen.

I gennemsnit er der i den 3-årige periode investeret 197 mill. kr. årlig

i de nævnte slagterier. Den samlede sum af afskrivning og konsolidering ud-

gjorde årlig 128 mill, kr., dvs. 65 pct. af de samlede investeringer.

En undersøgelse af 127 mejeriers regnskaber i regnskabsåret 1974/75 viser,

at ved en pris på omkring l,lo kr./liter mælk har mejerierne til efterbetaling

og konsolidering haft 14 øre/liter, hvoraf tre fjerdedele er anvendt til efter-

betaling og resten til konsolidering, svarende til 9 pct., respektive 4 pct. af

prisen.

I de mindre virksomheder er både afskrivninger og investeringer pr.kg mælk

langt mindre end i større selskaber. I 1974/75 udgjorde de samlede investering-

er på andelsmejerierne 144 mill, kr., medens afskrivningerne var 111 mill. kr.

Selvfinansieringsgraden i andelsvirksomhederne gennem de senere år har

været ganske tilfredsstillende. Kravene til den driftsmæssige konsolidering

synes opfyldt med henlæggelser af den nævnte størrelsesorden. Konsolidering med

henblik på noteringsudjævning vil imidlertid kræve betydeligt større henlæggel-

ser, som næppe kan tænkes i praksis.

Leverancetidspunktet kan styres direkte ved hjælp af kontrakter mellem

producenter og virksomheder. Udvalget finder, at øget anvendelse af kontrakter

bør overvejes.

Kvalitetsstyring.

Forudsætningen for at øve indflydelse på kvaliteten af de leverede pro-

dukter er, at afregningen til producenten sker i henhold til fastsatte kvali-

tetskriterier. Med undtagelse af halvdelen af slagtekreaturerne, der leveres

via marked, afregnes hele den animalske produktion efter nøje fastsatte kvali-

tetskriterier, hvor producenten bagefter får meddelelse om kvaliteten af det

leverede produkt. Dersom en virksomhed - eller en branche - ønsker at frenme

kvaliteten af et bestemt produkt, kan dette ske ved hjælp af en øget differen-

1) Undersøgelsen er udført af revisionsfirmaet C. Jespersen.
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tiering af afregningspriserne i henhold til opstillede ønsker. Saume fremgangs-

måde kan anvendes, derscm man ønsker at fremme produktionen af en bestemt kate-

gori, f.eks. tyre frem for stude. Udvalget, har ikke vurderet behovet for tek-

niske ændringer i de nuværende kvalitetsafregningssysterner. Derimod finder man

det ønskeligt, at kvalitetsafregningen udvides til at omfatte hele den animal-

ske produktion, således at denne i størst muligt omfang tilpasses afsætningsmu-

lighederne .

Styring af produktionscmfang.

Produktionsomfanget bestemmes især af producenternes økonomiske forhold

og deres forventninger om de fremtidige økonomiske vilkår. En væsentlig pro-

duktionsudvidelse kan kun ventes at finde sted, dersom producenterne vurderer,

at rentabiliteten af eventuelle nyinvesteringer vil være rimelig. Rentabilite-

ten er dels afhængig af afregningspriserne, der påvirkes af den fælles prispo-

litik i EF, dels af investerings- og produktionsomkostninger. Eftersom det

fælles prisniveau bestemmes af beslutninger taget i EF-regie, må nationale

forholdsregler til forbedring af rentabiliteten af nyinvesteringer koncentre-

res cm investerings- og produktionsomkostningerne.

En forøgelse af produktionsomfanget ved hjælp af nyinvesteringer, der til-

vejebringes ved en selektiv forhøjelse af* afregningspriserne, kan tænkes i

visse situationer. Har en virksomhed en for dårlig kapacitetsudnyttelse, vil

de faste omkostninger pr. produceret enhed kunne reduceres ved en forøgelse af

tilførslerne. Det kunne derfor på kort sigt forekomme hensigtsmæssigt at præ-

miere nye leverancer, der udspringer af nyinvesteringer, udvalget finder imid-

lertid, at det vil være vanskeligt at gennemføre en sådan politik. En generel

sænkning af investerings- og produktionsomkostningerne vil derfor være et bed-

re incitament til produktionsforøgelse.

En høj forædlingsgrad af råvareproduktionen vil kunne virke stabiliseren-

de på både noteringer oj produktion, fordi priserne på forædlede produkter vari-

erer mindre end på råvarerne. En højere forædlingsgrad forudsætter imidlertid,

både at omkostningerne i dansk levnedsmiddelindustri ikke er større end i ud-

landet, og at levnedsmiddelindustrien kan få tilført stabile råvaremængder.

Det vanskeliggøres af prissvingninger på råvarerne, og det er derfor nødvendigt

med aftaler cm faste leverancer. En virkelig løsning på dette vanskelige pro-

blem opnås formentlig først gennem etablering af en større økonomisk og be-

slutningsmæssig integration mellem enkeltvirksomheder i branchen.
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3. Afsætningsudviklingen

Afsætningsbetingelserne for cUinske lanbrugsprodukter har ændret sig be-

tydeligt i perioden 1967-76. Først og frenmest efter ophævelsen af markedsop-

delingen ved udvidelsen af EF, men også som følge af de senere års økonomiske

udvikling i Vesteuropa, navnlig i Italien.

I det følgende er redegjort for de faktorer, som har påvirket afsætning-

en af danske landbrugsprodukter. Desuden omtales afsætningsudviklingen for de

enkelte produkter i perioden 1967-76.

Den samlede produktionsværdi for animalske landbrugsprodukter ab land-

mand var i 1976 16,9 mia. kr„ Fordelingen på de enkelte produkter var som

følger:

x) Foreløbige tal

1) Incl. intervention, se nærmere tabel 3.

Afsætningsmønsteret er meget forskelligt fra vare til vare. Hjerrinemarke-

det spiller som enkeltmarked en betydelig rolle for alle produkter. Mindst for

mælkekonserves, hvor kun 17 pct. af produktionen blev afsat på hjemmemarkedet

i 1976. For æg er hjertmanarkedet helt dominerende i afsætningen. Stærkest af-
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hængig af tredielandshandelen er mælkekonserves, f jerkræ og ost. Interventions-

mængderne varierer betydeligt fra år til år, afhængig af afsætningsmulighederne.

Hjemmemarkedsforbruget har siden 1967 været stigende for ost, svinekød og

fjerkrækød og faldende for smør. Oksekødforbruget har' været svingende. Det lig-

ger nu lavere end i perioden 1967-71, men det har i de sidste tre år udvist en

stigning. ÆJgforbruget har været ret stabilt.

Den danske eksport er i stort omfang koncentreret om nogle få hovedmar-

keder. Således aftog Storbritannien næsten 8o pct. af den danske smøreksport

i 1976 og knap 7o pct. af svinekød og bacon. Italien aftog knap 55 pct. af eks-

porten af okse- og kalvekød. USA aftog 75 pct. af eksporten af dåseskinker og

-tove og Vesttyskland godt 25 pct. af eksporten af slagtet fjerkræ.

Osteeksporten er fordelt på en række lande med Vesttyskland, USA, Stor-

britannien og i de sidste to år også Iran som de vigtigste. Mælkekonserveseks-

porten er ligesom osteeksporten fordelt på et meget stort antal aftagerlande

(betydeligt over loo).

Eksportudviklingen viser, at Danmarks medlemskab cif EF fra januar 1973 har

medført en anlægning i retning mod EF-lande. Der er for de fleste produkter sket

en fremgang i eksporten til de oprindelige EF-lande. Eksporten til Storbritan-

nien har været stagnerende eller nedadgående for de vigtigste varer (bacon,

smør , kødkonserves), medens det britiske marked for andre varer har fået til-

tagende betydning (oksekød, ost, fersk svinekød).

Den ændring, der er sket i eksporten, har nær sammenhæng med de ændrede

vilkår for afsætningen af danske landbrugsprodukter.

Produktion og afsætning af alle vigtige animalske landbrugsprodukter

er i EF reguleret gennem fælles markedsordninger. Der er ikke længere kvanti-

tative begrænsninger for samhandelen inden for EF, og der er etableret en

fællesskabspræference over for tredielande. Samhandelen med tredielande re-

guleres principielt af importafgifter og eksporttilskud (restitutioner).

For visse varer, primært mejeriprodukter og oksekød, er producentpri-

serne endvidere stabiliseret ved støtteopkøb i markedet (interventionsopkøb).

Storbritanniens medlemskab af EF, samtidig med Danmarks og Irlands, førte

til betydelige ændringer i den internationale samhandel med en række vigtige

animalske landbrugsprodukter. Storbritannien var og ex- fortsat en af verdens

største importører af fødevarer. Etableringen af fællesskabspræferencen har ført

til en anlægning af Storbritanniens import, således at importen fra næsten alle

tredielande er faldet væk eller reduceret væsentligt til fordel for import fra
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andre EF-lande.En vigtig undtagelse er importen af smør cg ost fra New Zealand,

der ved aftaler er sikret særlige vilkår i en overgangsperiode.

Den almindelige økonomiske udvikling har, navnlig i periodens sidste del,

påvirket afsætningen af danske landbrugsprodukter. De dårlige konjunkturer på

et af de danske hovedmarkeder inden for EF, Italien, har i perioder ført til

italienske importbegrænsende foranstaltninger med deraf følgende afsætnings-

vanskeligheder på dette marked. Afsætningen til tredielandsmarkederne har i

væsentligt omfang været afhængig af den førte restitutionspolitik og af pris-

niveauet for landbrugsvarer i EF.

Den betydningsfulde afsætning af ost og svinekødkonserves til USA har

således været udsat for vanskeligheder på grund af EF's tilbageholdende re-

stitutionspolitik, der bl.a. har haft til formål at undgå amerikanske udlig-

ningsafgifter. Samtidig har udviklingen i dollarkursen, og for konserves, kon-

kurrencen fra østeuropæiske udbydere yderligere øget vanskelighederne for den

danske eksport.

Et særligt problem for afsætningen til det britiske marked er tilpasning-

en af det lave britiske prisniveau for fødevarer til det højere fælles prisniveau

Denne pristilpasning skal i henhold til tiltrædelsestraktaten være tilendebragt

1. januar 1978, når den traktatmæssige overgangsperiode udløber. Den kan med-

føre en nedgang i forbruget af vigtige animalske fødevarer i Storbritannien,

der kan få konsekvenser for den danske eksport. Problemet har endnu ikke vist

sig i fuldt omfang, da forbrugerprisstigningerne hidtil er begrænset af for-

bruger subsidier og især af de monetære udligningsbeløb, der bevirker, at føde-

varepriserne holdes nede trods devalueringen af det britiske pund. De monetære

udligningsbeløb har nået en sådan højde, at der reelt er større prisforskel

mellem Storbritannien og Danmark i begyndelsen af 1977, end der var i 1973, før

pristilpasningen begyndte.

Gennemførelsen af den traktatmæssige pristilpasning betyder således ikke

fuld gennemførelse af det fælles prisniveau for landbrugsprodukter i EF. De

store udsving i valutakurserne mellem EF-lande har gjort det nødvendigt at

etablere et stabiliserende system af monetære udligningsbeløb. Det har med-

ført, at prisudviklingen for fødevarer er blevet løsrevet fra prisudviklingen

for andre varer, således som man bl.a. ser det i Storbritannien. Systemet har

medført såvel fordele som ulemper for afsætningen af danske husdyrprodukter.

Systemets væsentlige, men kortsigtede, fordel for den danske landbrugs-

eksport er, at prisstigninger for landbrugsprodukter son anført kan begrænses

i de devaluerende lande. Dermed formindskes også den nedgang eller omlægning af
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forbruget, der ville følge af, at en devaluering slår fuldt ud igennem på føde-

varepriserne. En afvikling af de monetære udligningsbeløb må forudses at skabe

problemer for den danske eksport til Storbritannien især for smør og bacon, med-

mindre der i større udstrækning anvendes forbrugersubsidier.

De monetære udligningsbeløb medfører på længere sigt en konkurrencefor-

vridning til fordel for landbrugsproducenter i de revaluerende lande (Vesttysk-

land og Benelux). Landbruget nyder dér godt af et lavere generelt omkostnings-

niveau, samtidig med at landbrugspriserne ikke er faldet tilsvarende, men fast-

holdes på et uændret niveau i national valuta. Dette giver incitament til pro-

duktionsudvidelser. For Vesttysklands vedkommende har det desuden ført til en

stærk udvidelse af eksporten af animalske landbrugsprodukter, især til Italien

og i et vist cmfang også til Frankrig og Storbritannien. Producenterne i de

devaluerende lande er i den modsatte situation. Deres priser holdes nede på et

lavere niveau i forhold til den generelle omkostningsudvikling. Det vil i det

lange løb virke begrænsende på produktionen, og der kan derfor i disse lande

opstå et politisk pres for at afbøde denne virkning ved hjælp af nationale

støtteordninger.

Hjemmemarkedet har hidtil været det største enkeltmarked for afsætning

af danske landbrugsprodukter. Produktionens nære tilknytning til markedet, samt

det forhold,at strukturen i afsætnings- og forarbejdningsleddet traditionelt har

været forbundet med den danske landbrugsproduktion,har sammen med de høje lovbe-

stemte krav for importerede landbrugsprodukter, givet dansk landbrug kon-

kurrencemæssige fordele. Denne position er bevaret efter medlemskabet af EF.

Der er dog i begrænset omfang foregået import af visse animalske landbrugsvarer

til Danmark, så det kan forudses, at det danske hjemmemarked på lidt længere

sigt ikke scm hidtil vil være reserveret alene til danske produkter.

Afsætningsudviklingen for de enkelte animalske produkter er belyst i det

følgende. Oversigten skal ses i sammenhæng med det efterfølgende afsnit om de

fremtidige afsætningsmuligheder. En mere detailleret redegørelse for afsætningen

af de enkelte produkter findes i arbejdsgruppens rapport (Bilag VII).

3.1. Svin cg svinekødsprodukter

Produktionen af svin har i de senere år været faldende. I årene 1967 til

1971 var slagtningerne gennemsnitligt knap 11,5 mill. stk. om året. Siden da

har der været en fortsat nedgang i slagtningerne, der i 1976 blev lidt under

lo,4 mill. stk. Faldet i produktionen afspejler sig som et større fald i de eks-

porterede mængder. Det vigtigste enkeltprodukt i svinekødseksporten er stadig

bacon. Denne eksport har været i tilbagegang på grund af et faldende forbrug af
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bacon, son dels skyldes den økonomiske udvikling i Storbritannien, dels ændring-

er forbrugsmønsteret. Eksporten af svinekødkonserves, der var stigende indtil

1972, har ligeledes i de seneste .Ir vist fald, der bl.a. hænger sanrnen med van-

skeligheder på det amerikanske marked. Qnvendt har eksporten af mindre forar-

bejdede produkter - ferske svin og udskæringer heraf - været stigende. Disse

produkter afsættes overvejende inden for EF, især til de oprindelige EF-lande.

Japan er i de sidste år blevet et vigtigt tredielandsmarked.

x) Foreløbige tal

Kilde: Eksportsvineslagteriemes larancheudvalg.

3.2. Okse- og kalvekød.

Produktionen af okse- og kalvekød har varieret ret kraftigt i perioden

1967-76. Produktionen i de øvrige EF-la.nde har også vist store svingninger.

Intervention har haft stor betydning for udligning af produktionsudsving. I

Dannark er 16 pct. af produktionen gået. til intervention i de sidste tre år.

De tre hovedmarkeder for den danske eksport af oksekød er i dag Italien,

Storbritannien og Vesttyskland, dear aftager ca. 85 pct. af de eksporterede

mængder. Eksporten til Italien udgjorde i 1973-76 56 pct. af den samlede eks-

port. Eksporten til Storbritannien er steget væsentligt efter medianskabet af

EF. Derimod har eksporten til tredielande været faldende. Udviklingen i produk-

tion og afsætning er belyst i tabel 3.

3.3. Æg og fjerkræ.

Produktionen af æg faldt kräftigt mellem 1967 og 1971. Den har siden da

ligget omkring 75.ooo tons cm året med en yderligere nedgang i 1976 til lidt

over 7O.OOO tons. Produktionen er nu altovervejende rettet mod at forsyne hjem-
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Aimærkning: Incl. eksport af levende dyr og slagteaffald. Omregnet til kød
med ben.

Tallene for 1976 er foreløbige.

memarkedet. Ægeksporten udgjorde i 1976 mindre end lo pct. af produktionen.

Produktionen af fjerkra&ød har derimod vist en ubrudt stigende tendens

frem til 1974, hvor den nåede 95.ooo tons, 44 pct. over 1967-niveauet. Efter

en mindre tilbagegang i 1975 er produktionen i 1976 igen steget til omkring

95.OOO tons. Hjemmemarkedsforbruget er siden 1973 steget: lidt kraftigere end pro-

duktionen, således at eksportandelen der i 1967-71 var 7o pct., nu er omkring

55 pct. Størstedelen af eksporten går til tredielande (i 1976 to trediedele).

I de sidste par år er eksporten til Vesttyskland dog steget kraftigt.

3.4. Mej eriprodukter

Smør.

Afsætxiingsstrukturen for smør har i de seneste år vaaret nogenlunde kon-

stant. Storbritannien er fortsat det dominerende marked, fulgt af hjerrmemar-

kedet. Eksporten til de øvrige EF-lande, isaar Vesttyskland og Frankrig, har

vaaret stigende siden 1973 uden dog endnu at nå et større omfang.
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x) Foreløbige tal

Kilde: De danske mejeriers Fællesorganisation

Ost.

Osteproduktionen har været fortsat stigende i de senere år. Denne stig-

ning har vaaret endnu mere udtalt for eksportens vedkaimende. Hovedmarkedet er

fortsat Vesttyskland, der konstant har aftaget 27-3o pct. Osteeksporten til

Storbritannien har haft den største vækstrate, ca. 2o pct., og Storbritannien

var i 1976 næststørste af tager land., Eksporten til USA steg kraftigt fra 197o

til 1974, men blev i 1975 næsten halveret på grund af ændringer i EF's resti-

tutionspolitik, der gennemførtes for at undgå amerikanske udligningsafgifter.

Især eksporten af industriost (råvéirer til smelteostindustrien) er gået til-

bage, medens det for konsumosteksporten så nogenlunde er lykkedes at kompensere

nedsættelsen af restitutionerne ved højere salgspriser. De øvrige større mar-

keder, Canada, Sverige, Japan og Italien har aftaget svagt stigende mængder. I

1975 optrådte et nyt marked, Iran, son fjerdestørste aftagerland.
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Mælkekonserves.

Afsætningen af mælkekonserves er karakteriseret ved, at den overvejende

del af produktionen eksporteres. Produktionen af flydende mælkekonserves (kon-

denseret mælk og fløde) har været faldende, medens produktionen af mælkepulver

har været i kraftig stigning.

For det fedtholdige mælkepulver er hjemmemarkedet beskedent og andrager

højst et par procent af produktionen. Eksporten af disse produkter har været

i jævn stigning i de seneste år og udgjorde i 1976 ankring 5o.ooo tons.

Produktionen af skummetmælkspulver er steget kraftigt. Den udgjorde i

1967 godt 26.ooo tons og i 1976 ca. 63.ooo tons. Afsætningen af dette produkt

er præget af muligheden for intervention, idet interventionskøb af skiximetmælks-

pulver sammen med interventionskøb af smør anvendes til at stabilisere mælke-

prisen i EF. I 1975 blev således ca. 6o pct. af den dansk produktion af skutmet-

mælkspulver solgt til intervention og i 1976 var det ca. 25 pct.

4. Fremtidige afsætningsmuligheder

Medlemskabet af EF vil øve afgørende indflydelse på de fremtidige afsæt-

ningsmuligheder. Den danske produktion af animalske landbrugsprodukter er rela-

tivt begrænset i forhold til den samlede EF-produktion. Der kan derfor ske ud-

videlser i den danske produktion, uden at EF's forsyningsbalance påvirkes sær-

lig meget. Danmark vil dog komme til at konkurrere med andre lande cm den øge-

de afsætning, da også andre medlemslande må forventes at øge deres produktion.

Det danske marked vil fortsat være dansk landbrugs største enkelt-marked.

Onkring en trediedel af produktionen afsættes på hjemmemarkedet. De bestræbel-

ser, der udfoldes for at få afsat eksportproduktionen, smitter i stor udstræk-

ning af på afsætningen på hjemmemarkedet, således at produktudvalget derigennem

øges. Det må iøvrigt forventes at forarbejdningsgraden af de varer, der afsæt-

tes på hjemmemarkedet vil stige. Den fortsatte integration af EF's landbrugs-

marked vil bevirke, at dansk landbrugs traditionelle konkurrencefordel ved af-

sætning til hjemmemarkedet kan blive mindre. Forudsætningen for at Danmarks pro-

duktion kan bevare sin stærke position på hjemmemarkedet vil i så tilfælde være

at kvaliteten og sortimentet af danske produkter vil kunne konkurrere med uden-

landske.

Den økonomiske udvikling på de vigtigste markeder vil få stor betydning

for de fremtidige afsætningsmuligheder. Det er væsentligt, at de industrialisere-

de lande antagelig vil vende tilbage til en periode med en mere stabil økonomisk

udvikling. Inden for OEO-området må den gennemsnitlige vækst i landenes brutto-
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nationalprodukt i faste priser dog forventes at blive lavere end den vækst på

5-6 pet.,son fandt sted i 196o'erne., Samtidig søges investeringerne frermet i

næsten alle lande. Det vil føre til højere opsparingskvoter og mindre stigning-

er i forbruget end den gennemsnitlige vækstrate for den samlede produktion. Det

er umiddelbart vanskeligt at bedørrme, cm dette vil give sig udslag i en rela-

tivt mindre stigning i efterspørgselen efter fødevarer.

I en vurdering af indkomstudviklingens indflydelse på efterspørgselen efter

fødevarer er det af stor betydning, hvorledes væksten i reale indkomster fordeles

på befolkningsgrupper. Indkomstelasticiteten for fødevarer er normalt højere

hos befolkningsgrupper med relativt lave indkomster. Den indkomstudjævning, der

foregår på eksisterende og potentielle markeder, kan derfor øve indflydelse på

den totale fødevareefterspørgsel.

Indkanstelasticiteten er nonnalt relativ høj for højt forædlede fødevarer

hos befolkningsgrupper med høj indkomst. Modsætningsvis er mindre forædlede føde-

varer normalt genstand for den største efterspørgselsforøgelse i forbindelse med

indkomstforøgelser i samfund med relativt lave indkomster.

Befolkningstilvæksten er naturligvis af betydning for den fremtidige

efterspørgsel efter fødevarer'. Ifølge de seneste prognoser vil den årlige be-

folkningstilvækst inden for EF-området i ti-året 1975-85 blive o,6-0,7 pct. For

USA's vedkommende regnes der med en årlig tilvækst på 1,4 pct.,og for Mellem-

østen er der forudset en befolkningstilvækst på helt op til 3,5 pct. pr. år.

Med baggrund i indkomstniveau, :indkomststruktur, forventet indkomstud-

jævning og -udvikling samt befolknirgsudvikling kan der forsøges en generel

vurdering af afsætningsmulighederne for fødevarer af forskellig forædlings-

grad. Nord- og Mellemeuropa og Nordenerika forekommer at være de mest sandsyn-

lige markeder for højt forædlede fødevarer. Nordamerika har traditionelt været

aftager af højt forædlede fødevaresr, en del europæiske lande (specielt Skandi-

navien, Schweiz og EF) må idag også betragtes som efterspørgere af højt foræd-

lede danske fødevarer.

udviklingen i Storbritannien afviger dog fra det generelle billede. Pri-

serne på fødevarer er her fortsat relativt lave, men denne situation vil blive

ændret, idet Storbritannien i henhold til EF-forpligtelserne indenfor en kort

periode skal foretage betydelige opadgående pristilpasninger på en lang række

fødevarer. Hertil kammer de prishævende virkninger af tilpasningen af det

"grønne pund". Disse forhold sammen med den forventede økonomiske udvikling i

Storbritannien bevirker, at der ikke kan regnes med nogen større udvidelse i

efterspørgselen efter højt forædlede varer på dette marked.
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Den usikkerhed, der præger den økonomiske udvikling i Italien, gør det

ligeledes tvivlsamt, an der kan forventes øget afsætning af højt forædlede land-

hrugsvarer på dette marked i de kanmende år.

De kraftige indkomststigninger i en del af de råvareproducerende lande,

øver også indflydelse på afsætningen af højt forædlede landbrugsprodukter. Spe-

cielt OPEC-landene er interessante markeder. På trods af at disse lande selv

forsøger at øge landbrugsproduktionen, vil der være plads for en afsætning af

højt forædlede danske produkter.

Udover de nævnte forhold (indkomst- og befolkningsforhold) er der mange

andre faktorer, der påvirker forbrugsudviklingen. I forbindelse med forøgelsen

i antallet af udearbejdende kvinder er der* foregået en udvidelse af efterspørg-

selen efter mere tilheredte produkter. Disse produkter er kendetegnet ved, at

der i forbindelse med deres anvendelse skal bruges mindre tid og arbejde, samt

at forbrugerne i indkøbssituationen skal træffe et valg mellem langt flere for-

skellige produkter. Der vil derfor blive behov for en langt mere udførlig in-

formativ mærkning (indlioldsdeklarationer, vejledning am anvendelse, etc.) på

produkterne. Inden for dette produktområde vil der fortsat være ekspansions-

nuligheder. Det må under alle omstændigheder forventes, at en stigende del af

den danske produktion vil blive solgt i mere tilberedt stand. Hvorvidt denne

forarbejdning vil foregå her i landet, afhænger i høj grad af konkurrenceevne

og initiativ i den danske forædlingsindustri.

Markedet uden for husholdningerne vil få stadig større betydning i frem-

tiden. Man venter, at i løbet af relativ kort tid vil ankring en femtedel af

fødevareforbruget i Europa foregå uden for hjenmet. En del af dette marked

(restauranter m.v.) vil have behov for produkter af høj kvalitet, og for kan-

tiner og lignende vil der i større udstrækning blive opbygget specielle forsy-

ningskanaler, som f.eks. i USA. Markedet er præget af en stadig større forar-

bejdningsgrad i disse produkter. Samtidig er der større mulighed for afsætning

af de lidt billigere kødtyper og -udskæringer til de egentlige institutioner.

EF-medlemskabet har som tidligere nævnt givet en ændring i den danske

eksportstruktur for animalske larribrugsprcxtukter. Denne strukturændring, san

medfører en øget afsætning til andre EF-lande, vil fortsætte. For specielle

produkter vil visse tredielandsmarkeder dog fortsat have væsentlig betydning.

Det danske marked vil antagelig i stor udstrækning fortsat blive forsynet

af danske producenter. Interessen fra andre landes eksportører for salg hertil

vil nok være begrænset, da dette marked synes lille i forhold til det samle-

de EF-marked. Det kan dog forudses, at hjemnanarkedet på lidt længere sigt ikke
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vil være forbeholdt danske producenter, som det i vidt anfang har været til-

fældet indtil nu.

En vurdering af de fremtidige afisætningsrmiligheder for svinekød synes

at lede til, at afsætningen til Storbritannien og USA. kan blive svagt vigende,

medens der på markederne i andre EF-lande og Japan er mulighed for ekspansion.

Situationen i USA må vurderes derhen, at eksporten af konserves fortsat

vil være vigende. Hvis de amerikanske myndigheder tillader import af frosset

dansk svinekød, vil der derimod være mulighed for en eksport af f.eks. bryst-

flæsk til USA.

Det japanske importbehov for svinekød forventes at være stigende. I 198o

regnes således med et importbehov på onkring 2oo.ooo tons. Med baggrund i ja-

pansk præference for det magre danske svinekød bør der være mulighed for en be-

tydelig dansk andel af denne import. Men det forudsætter, at man kan konkurrere,

og at importpolitikken føres på en sådan måde, at det rent praktisk er muligt

at udnytte de toldfrie perioder.

Inden for EP må der regnes med et mindre fald i eksporten af bacon til

Storbritannien. Samtidig må der dog forventes en mindre stigning i eksporten af

fersk svinekød til dette marked. Eksporten af udskæringer til andre EF-lande

vil fortsætte den ekspansive udvikling, der er konstateret de senere år. Eks-

port af mere forarbejdede svinekødsprodukter til de oprindelige EF-lande er

endnu ikke rigtigt indarbejdet. Såfremt det bliver muligt at skabe en effektiv

salgsorganisation, vil der være gode muligheder for afsætning af forarbejdede

svinekødsprodukter i disse lande (Frankrig, Vesttyskland og Italien). Den stigen-

de produktion af såkaldt tunge svin vil hovedsagelig blive anvendt til disse

forarbejdede produkter, men også leveret til markedet for fersk kød i Storbri-

tannien.

I en række tredielande vil dear være mulighed for afsætning af fersk svi-

nekød, formentlig i form af udskæringer. De mest sandsynlige markeder vil være

de skandinaviske lande, Spanien og Portugal. Der vil desuden være afsætning -for

forarbejdede produkter til mange tredielande. De vigtigste markeder vil her fort-

sat være Caribien og Okinawa,forudsat der ikke opstår handelspolitiske hindring-

er.

Generelt forekcraner tendensen i forarbejdningsgraden dog at være nedad-

gående. EF-landene er det eneste område, hvortil der kan forventes en øget af-

sætning af forarbejdede produkter. Dette går imod den almindelige udvikling på

fødevareområdet og skyldes måske den i forvejen relativt høje forarbejdnings-

grad i den danske svinekødseksport.
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Det største marked for dansk oksekød vil også i fremtiden være hjemmemar-

kedet. Forbruget er igen stigende, efter at det i 1972-74 var faldende. Det

største eksportmarked vil fortsat være Italien, hvor ungtyre er det dominerende

eksportprodukt. Der er ikke fundet noget ejentligt alternativ til dette marked.

Afsætningen af ungtyre er hovedsagelig foregået i form af fjerdinger. Der er

dog en udvikling i gang, som tyder på, at en stadig større del af denne afsæt-

ning vil blive i form af udskæringer. Af ekspanderende markeder vil det specielt

være Vesttyskland og Norge, der vil kunne .aftage stigende mængder fra Danmark.

For fjerkrækødets vedkommende afsættes omkring 38.ooo tons på hjemmemar-

kedet. Denne afsætning forventes forøget med 3.ooo tons årligt i de kommende år.

Vesttyskland aftager 13.000 tons og må betragtes som det marked, der giver de

bedste muligheder for en udvidet afsætning. Under forudsætning af, at der op-

bygges et afsætningssystem, der er i stand til at tilbyde de vesttyske købere

stabile leverancer, er der gode ekspansionsmuligheder på dette marked. Det dan-

ske og det vesttyske marked vil formentlig inden for en overskuelig fremtid af-

tage omkring tre fjerdedele af den danske produktion. Den sidste fjerdedel må

forventes afsat på tredielandsmarkeder, først og fremmest i Mellemøsten, særlig

i Kuwait og emiraterne. De store salg .til Cuba og USSR i de senere år må næppe

forventes at kunne fortsætte.

Den generelle tendens i forbrugsudviklingen på mejeriproduktområdet i de

industrialiserede lande er fortsat stigning i forbruget af ost og surmælkspro-

dukter, medens smørforbrugét er stagnerende og i visse tilfælde faldende. Kryds-

elasticiteten mellem smør og margarine er meget høj, og det fremtidige smørfor-

brug vil derfor i meget høj grad afhænge af, om den politisk bestemte pris for

animalsk fedt vil være konkurrencedygtig over for prisen for vegetabilsk fedt.

Det britiske marked, der er hovedaftageren af dansk smør, har været præget af

prisstigninger for smør og af en relativ svag købekraft. Denne situation med-

fører en udtalt priskonkurrence, og der kan ikke forventes nogen ekspansion i

den danske eksport hertil. Det vesttyske og muligvis det franske og belgiske

marked vil i fremtiden kunne aflaste det britiske marked i nogen grad.

Inden for EF er det især på det vesttyske marked, der kan forventes en

øget afsætning af ost. Desuden kan der i fremtiden ventes en vis afsætning til

Frankrig. Det italienske ostemarked er præget af stor import fra Vesttyskland

og Holland. Gennem en øget afsætningsindsats er det muligt for Danmark at få en

større andel af dette marked. Også det britiske marked må forventes at kunne

aftage mere ost.

Det nordamerikanske marked forventes på længere sigt at aftage stigende

ostemængder. Det japanske marked byder også på lovende muligheder på grund af
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det nuværende lave forbrug. Endelig kan der farventes en stigende afsætning til

visse af de mellemøstlige olieproducerende lande, specielt Iran. Importbetingel-

ser og EF's restitutionspolitik er dog vigtige faktorer i vurderingen af disse

muligheder.

Afsætningen af surmælksprodukter vil uden tvivl blive forøget, men det er

forbundet med vanskeligheder at gøre surmælksprodukter til eksportprodukter. For

det første har surmælksprodukter en meget begrænset holdbarhed, og for det

andet er forbruget karakteriseret ved relativt store smagsforskelle.

Inden for konservessektoren kan der forventes en øget afsætning af visse

specialprodukter, bl.a. baby food.. Der må desuden regnes med en vis stigning i

afsætningen af skummetmælkspulver til rekombineringsformål. Produktionen af

skurmetmælkspulver til intervention, og foder kan ikke forventes at ekspandere

på længere sigt. Den store produktion af skummetmælkspulver og snør må delvis

betragtes scm et resultat af den øjeblikkelige overskudssituation for mælk. En

normalisering af forsyningssituationen vil medføre, at produktionsstrukturen

ændres, således at osteproduktionens relative andel øges.

For oksekød, svinekød, smør cg skummetmælkspulver kan der i henhold til

EF-markedsordninger ske salg til intervention. Interventionsopkøb er et sikker-

hedsnet for producenterne, men ikke på længere sigt en acceptabel måde at af-

sætte produktionen på.

Der vil næppe opstå et. egentligt underskud på noget marked, som umiddel-

bart kan opfyldes af danske varer uden konkurrence fra andre udbydere. Konkur-

renceforholdene vil derfor være cifgørende for, hvilke priser der kan opnås for

en ekspanderende dansk produktion.

Konkurrenceforholdet for forarbejdede produkter afhænger primært af ud-

viklingen i faktorpriserne i forcurbejdningsleddet, sammenlignet med udviklingen

hos konkurrenter. Udviklingen i kapitalomkostninger og udgifter til arbejdsløn

er belyst i Bilag VTI.Det fremgår heraf, at for de stærkt forarbejdede produk-

ter udgør de med forarbejdning forbundne lønomkostninger en relativt stor andel

af produktets salgspris. Kapitalomkostningerne i forarbejdningsleddet er deri-

mod ved stigende forarbejdningsgrad en relativt lille andel af salgsprisen.

Forarbejdningsniveauet er således særlig følsomt overfor relative ændringer i

lønomkostninger, men mindre følsomt overfor ændringer i kapitalomkostninger.

5. Strukturforhold i forarbejdnings- og afsætningssektoren

5.1. Forarbej dning

San andre dele af dansk erhvervsliv har forarbejdningssektoren for ani-
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malske landbrugsprodukter i de senere år gennemgået en kraftig strukturudvikling.

Den har været kraftigst i svinekød- og mejerisektoren og mindre kraftig inden

for oksekød- og f jerkræsektoreme. Selv om der i det sidste par år ikke er fore-

gået større ændringer må man over en længere periode forvente yderligere struk-

turforbedringer. Af hensyn til den animalske sektors konkurrenceevne er det ønske-

ligt, at der kommer gang i strukturudviklingen igen.

Strukturbeskrivelsen i det følgende er summarisk. En detailleret beskriv-

else findes i Bilag VTI.

Svinekød

Antallet af svineslagterier er reduceret fra 77 i 1962 til 42 i 1976.

Strukturudviklingen viser sig dog stærkest i reduktionen, af antallet af slagte-

riselskaber. I 1962 var der 77 selskaber. I 1976 var de som følge af fusione-

ring reduceret til 28. Der er fortsat betydelig forskel i de enkelte selskabers

størrelse. Alene med denne forskel i størrelse må der forventes yderligere fu-

sionering i fremtiden. Af de 28 selskaber er 24 andelsselskaber, scrn har ialt

9o pct. af slgatningerne. Resten er privatejede. Den videre forarbejdning fore-

går i stor udstrækning på slagterier. Den mest intensive forarbejdning foregår

dog på konservesfabrikker. Enhedsstørrelsen af. disse er relativt høj. I 1976

fandtes der således kun 14 virksomheder med kødkonservesproduktion, heraf 9 pro-

ducentejede. Samtlige fusioner har baconproduktion og foretager opskæring af

svinekød. Desuden er der opskæring på enkelte specialvirkscmheder.

Oksekød

Kvægslagtninger foregik i 1975 på 46 anlæg, fordelt på 39 selskaber. Orga-

nisationsstrukturen er ret heterogen. I 1975 var slagtningerne fordelt således:

Der er fortsat stor variation i størrelsen af slagteanlæggene. Der er

23 anlæg med en årlig slagtekapacitet på under 2o.ooo stk. Det vil sige anlæg

med en meget begrænset kapacitet. Der må derfor forudses en betydelig indskrank-

ning i antallet af slagteanlæg i de kommende år.
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Der foretages en vis forarbejdning af oksekødet på omkring halvdelen af

slagterierne. Desuden er der opskæring og forarbejdning på specielle forarbejd-

ningsvirksanheder.

Fjerkrækød

Antallet af fjerkræslagterier er faldet fra 43 i 197o til 38 i 1976. De

fleste slagterier er dog stadig relativt små. Af de 38 slagterier havde de 31

en produktion på under 5.ooo tons/år/anlæg. Der eksisterer også et problem inden

for denne sektor i form af et stort antal små og delvis forældede anlæg. Der er

kun et producentejet selskab med 5 anlæg, son har næsten 3o pct. af produktio-

nen. Forarbejdningen er fortrinsvis indskrænket til partering af fjerkræ, som

foregår på de enkelte slagterier.

Æg_

Ægpakkeriernes antal er reduceret fra 16o i 1962 til 74 i 1976. De 74 pak-

kerier er delt på 55 firmaer. Der er fortsat stor forskel i kapacitet for de

enkelte anlæg. Af de 74 anlæg var 38 med en årlig indvejet mængde på under loo

tons. Den største del af de indvejede æg leveres til et producentejet selskab

med 65 pct. af den totale omsætning. O/erskudsæg og sekundaæg leveres til 4

ægproduktfabrikker.

Mælk

Indvejningen af mælk foregik i 1976 på 294 mejerier. 218 var andelsmeje-

rier, resten private. I 196o var der endnu 1135 mejerier. Der har således fundet

en kraftig strukturudvikling sted.. Udviklingen har medført, at virksomheds-

strukturen er blevet mere heterogen, end tidligere. Virksomhedsstørrelsen sving-

er fra o,7 mill, kg til 7oo mill, kg i årlig indvejet mælkemængde. Der er 6

virksomheder med en årlig indvejning på over loo mill. kg. Disse 6 virksomheder

repræsenterer 31 pct. af den samlede produktion. Samtidig er der 195 mejerier

med en årlig indvejet mængde på under lo mill. kg. Andelssektoren har 86 pct.

af den totale indvejede mælkemængde.,
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Inden for raælkekonservesproduktionen fandtes der i 1975 13 virksomheder

med ialt 18 produktionssteder. De 8 producentejede produktionssteder havde

61 pct. af produktionen.

Generelle bemærkninger

Som tidligere anført har strukturudviklingen medført, at de enkelte en-

heder i forarbejdningsleddet i dag er væsentligt mere uensartede i størrelses-

mæssig henseende end for blot få år siden. Samtidig med ændringen i størrelse

er der foregået ret kraftige ændringer i de enkelte virksomheders finansielle

styrke. Mange virksomheder er ikke i stand til at tilbageholde den fornødne

kapital til sikring af fremtiden. Inden far mejerisektoren er det hovedsagelig

større virksomheder, der foretager investeringer. Mange mindre virksomheder tæ-

rer på opsparede midler og bevæger sig mod nedlæggelse.

Samtidig med forøgelsen i virksomhedsstørrelse foregår der inden for de

enkelte virksomheder en specialisering af produktionen. Specialiseringen er et

resultat af, at virksomhederne har flere produktionsanlæg, som hver producerer

sit specielle produkt. Tidligere havde hvert af disse anlæg en flerstrenget pro-

duktion. På trods af, at virksomhederne således fortsat dækker hele produktions-

spektret, er der forskel i prioriteringen af de enkelte produktioner mellem

virksomhederne. Dette medfører, at der kan være vanskeligheder med at finde en

fælles målsætning for hele branchen. En yderligere produktionsspecialisering

mellem virksomheder er antagelig kun tænkelig, hvis der etableres et udbredt

økonomisk og styringsmæssigt samarbejde inden for den enkelte branche.

5.2. Afsætningsleddet

Inden for kødsektoren afsætter de enkelte produktionsvirksomheder (slag-

terier og forarbejdningsvirksomheder) selvstændigt den største del af den pro-

duktion, der afsættes på hjemmemarkedet. For eksportens vedkommende er der be-

tydelige forskelle mellem brancherne. Inden for de enkelte brancher er der fore-

gået et stort antal fusioneringer i produktionsleddet. Dette har medført en be-

tydelig effektivisering af forarbejdningen., I af sætningsleddet har disse fusi-

onsdannelser derimod betydet, at virksomhederne i visse tilfælde fører pris-

konkurrence med hinanden på markederne, messt udpræget for svinekød og mejeri-

produkter. Fusionerne har her nået en sådan størrelse, at de hver for sig fore-

tager markedsføringen, og heraf følger undertiden en uhensigtsmæssig konkurren-

ce på eksportmarkederne. Den indbyrdes konkurrence er særlig uheldig, da købs-

leddet i eksportmarkederne ofte er integretet,således at der i mange tilfælde

kun findes relativt få og meget store købere.
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Svinekød

Eksport-svineslagteriernes salgsforening (ESS-FOOD) har aftaler cm ene-

ret på eksporten af hele og halve svin og baconsider til alle lande. Desuden

varetager ESS-FOOD eksporten til Storbritannien af andre svinekødsprodukter. En

del midterstykker eksporteres og opskæres på ESS-FOOD's egne fabrikker i Stor-

britannien. Salget af opskåret bacon og fersk svinekød varetages fra 1. april

1977 af datterselskabet ESS-FOOD UK" . Baconsider afsættes fortsat gennem et

agentsystem i Storbritannien,. Opskæringer af svin eksporteres for 65 pct.

vedkommende af ESS-FOOD. Den resterende del eksporteres af produktionsvirksom-

heder eller gennem selvstændige handelsvirksomheder. Eksporten af kødkonserves

foretages for langt størstepartens vedkannende af de enkelte produktionsvirk-

somheder. USA-eksporten foregår i vid udstrækning i form af skinker og bove

som bulkvarer. Disse skinker og tove bl-iver opskåret og pakket i forbrugerpak-

ninger i USA. De fire største konservesvirksomheder har egne opskæringsfabrik-

ker i USA.

Oksekød

Over halvdelen af produktionen af slagtekvæg passerer levende-kvæg-marke-

derne på vej til slagteriet. Den resterende del leveres direkte til slagteri.

Tilført i procent 1965 1973 1. halvår 1976

Til markeder 84 69 58

Til slagterier 16 31 42

Okse- og kalvekødseksporten foretages selvstændigt af slagterierne, gen-

nem de af slagterierne kontrollerede salgsselskaber eller via private eksport-

virksomheder. På det italienske marked opererer der regelmæssigt 15 danske eks-

portører, hvortil kommer et mindre antal, der eksporterer lejlighedsvis.

Fjerkræ

Eksporten til statshandelslande foregår normalt centralt gennem Fjerkræ-

eksport-udvalget. I 1976 gik 22 pct. af den totale fjerkræeksport gennem ud-

valget. Det drejede sig om eksport til Cuba,USSR og Iran. Den øvrige eksport

foretages for de nære markeders vedkommende i stor udstrækning af slagterierne

selv. De fjernere markeder dækkes af private eksportører, det drejer sig her i

vid udstrækning om handelseksportører.

1) Ændringen af salgsorganisationen i Storbritannien er gennemført efter udar-

bejdelsen af Bilag VII.
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Afsætning af æg til hjemmemarkedet og til eksport sker i stor udstræk-

ning gennem pakkerierne selv. Distributionen kan også foregå via uafhængige æg-

grossister. Det skal dog nævnes, at en ret stor del af produktionen afsættes

direkte fra producent til forbruger (stalddørssalg). Den beskedne eksport fore-

tages for størstepartens vedkommende af Andelsægpakkerier gennem Dansk Andels

Æg.

Mej er iprodukter

I 1976 var der ialt 54 osteeksportører i Danmark. De lo største ekspor-

tører havde 76 pct. af eksporten. Andelsvirkscmheder kontrollerer 4o pct. af

totaleksporten, anøreksporten er betydeligt mere koncentreret end osteekspor-

ten. Andelssmør har således 9o pct. af den totale eksport. Langt den største del

af denne eksport går til Storbritannien, hvor Andelssmør har oprettet eget

salgsdatterselskab. MælJcekonserveseksporten varetages i stor udstrækning af

private virksomheder. I 1976 udgjorde deres andel af totaleksporten 9o pct.

De danske mejeriers Fællesorganisation har egne kontorer i USA, Canada, Vest-

tyskland og Storbritannien.

Vurdering af afsætningsleddets struktur

Det engelske marked har traditionelt været dansk landbrugs hovedmarked.

Som følge heraf er der udfoldet store bestræbelser for at fremme afsætningen på

dette marked. Der er oprettet et specielt kontor (Danish Agricultural Producers,

DAP) for at forbedre den danske markedsføringsindsats. Desuden er der etableret

container-transport for en stor del af afsætningen til dette marked. Disse for-

anstaltninger er typiske eksempler på mulighederne ved et samarbejde om afsæt-

ningen. Det engelske marked er iøvrigt kendetegnet ved udstrakt samarbejde mel-

lem de danske eksportører og en stærk afsætningsfremmende indsats for danske

produkter. C*j det er dansk landbrug, der i meget stor udstrækning står som eks-

portør af egne produkter.

Den aktive indsats, som udfoldes på det britiske marked, er et resultat

af, at der i generationer har eksisteret fri adgang til dette marked. Den dan-

ske markedsandel og afsætning er stor nok til at kunne betale for og udnytte et

udbygget markedsføringsapparat. På andre markeder må det konstateres, at man

kun i ringe omfang har kunnet gennemføre en tilsvarende indsats. Generelt må

forholdene vurderes således, at der i mange tilfælde er mange danske eksportø-

rer med en noget svingende afsætningsindsats. Etableret samarbejde findes kun

i få tilfælde. Det manglende samarbejde resulterer ofte i priskonkurrence mel-
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lan danske eksportører. Der kan fremdrages konkrete eksempler på områder, hvor

et ekspertsamarbejde under en ell€3r anden form ville give fordele:

Inden for svinekødssektoren forsøges der markedsføring på det kontinen-

taleuropæiske marked af forarbejdede produkter. Da der er tale om mærkevarer,

er introduktionen særdeles cnikætirLngskrævende, og den vil derfor i stor ud-

strækning overstige den enkelte virksomheds formåen. En fælles indsats, i det

mindste i introduktionsfasen, vil derfor være en fordel. Efterfølgende pris-

konkurrence mellem danske udbydere må undgås, samtidig med at eksporten styrkes

gennem et aktivt samarbejde på markedet. Eksporten af udskæringer af svinekød

fra mindre danske virksomheder må koordineres. Et samarbejde på dette område vil

bevirke, at disse virksomheder vil kunne realisere mange af de konkurrencemæs-

sige fordele, sem større virksomheder opnår alene i kraft af deres størrelse.

Samtidig vil en fælles styring af markedsføringen af udskæringer bevirke, at,

den priskonkurrence, der i dag eksisterer mellem danske udbydere (enkelte slag-

terier, DAT-Schaub og ESS-FOOD) undgås.,

Eksporten af oksekød til Italien ville kunne koordineres bedre ved etab-

lering af fælles faciliteter på det italienske marked. Etablering af et fælles

servicekontor, hvorfra eksportørerne kunne støttes med markedsinformation og

bistand i forbindelse med papirgang m.v. ville være en fordel. Branchen har alle-

rede etableret sig med en fælles eksportkonsulent i Italien, men denne foran-

staltning kan kun betragtes sem en delvis løsning. Som tidligere nævnt er der

ikke nogen koordinering af afsætningen, hvilket bl.a. medfører priskonkurrence

mellem danske udbydere. En styring af udbuddet af ungtyre fra Danmark forekom-

mer særlig påkrævet på baggrand af, at interventionsopkøb søges reduceret.

På det vesttyske marked for slagtefjerkræ er koncentrationen på købssiden

ret stærk. En samling af det danske udbud ville give en stærkere forhandlings-

position. Samtidig vil det i langt højere grad være muligt at sikre kontinuer-

lige leverancer og en koordineret, afsætningsindsats. Netop muligheden for kon-

tinuerlige leverancer er et stærkt salgsargument på dette marked.

Hvad mejeriprodukter angår er specielt ostesektoren præget af betydelig

konkurrence mellem danske udbydere. Der er eksempler på konkurrence mellem dan-

ske osteeksportører på det vesttyske marked. Også på det italienske marked kon-

kurrerer danske eksportører indbyrdes. En koordinering af indsatsen ville give

store muligheder på dette marked.

Det vil i almindelighed være fordelagtigt, at eksportvirksomheder etab-

lerer sig i afsætningsleddet, på de markeder, der på længere sigt byder de

største muligheder. En sådan etablering kunne foretages i fællesskab inden for
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den enkelte branche. Derigennem vil der kunne nås bedre styring af markedsfø-

ringen af de forarbejdede varer.

På visse af de vigtigere markeder er aftagerne af forskellige branchers

produkter de samme. Det må i sådanne tilfaide være nærliggende, at eksporten

i større udstrækning koordineres på tværs af brancher. I et vist omfang må sam-

salg være den ideelle salgsform.

Erhvervets eget eksportfrerrmearbejde sker gennem Landbrugets Afsætnings-

udvalg, gennem eksportudvalgene og gennem de enkelte eksportvirksomheder.

De enkelte eksportvirksomheders aktiviteter er naturligvis rettet mod

egne interesseområder. En eksakt pågørelse af virksomhedernes egen indsats eksi-

sterer ikke, men det skønnes, at den andrager omkring 75 mill. kr. på årsbasis.

Eksportudvalgenes aktiviteter er i vid udstrækning rettet mod hovedmar-

kederne. Det afspejler sig delvis i beliggenheden af etablerede branchekontorer:

London, Düsseldorf, New York og Washington.

Udgifterne til eksportudvalgenes aktiviteter var i 1975/76:

Svinekød 2o,5 mill. kr.

Oksekød 1,5 "

Fjerkrækød 1,3 " " (1976)

Mejeriprodukter 6o,9 " "

lait 84,2 mill. kr.

En stor del af den fælles eksportpropaganda for svinekød bliver udført i

Storbritannien til understøtning af salget fra ESS-FOOD. Denne indsats må så-

ledes i nogen udstrækning betragtes på linie med den indsats , der udføres af

de enkelte virksomheder. Generelt er brancheudvalgenes eksportindsats ikke

steget i de senere år. Enkelte brancheudvalg har haft et direkte fald i udgif-

terne til eksportfremme.

Den generelle indsats samt aktiviteterne på de oversøiske markeder - bort-

set fra Nordamerika - varetages i det væsentlige af Landbrugets Afsætningsud-

valg. De kontinentaleuropæiske markeder dækkes i vid udstrækning gennem del-

tagelse i udstillinger, målrettede aktiviteter over for såvel engros- som de-

tailhandel, PR-foranstaltninger og pressepleje. De oversøiske områder dækkes

gennem faste kontorer i Kuwait og Japan samt gennem Landbrugets Afsætningsud-

valgs rejsende medarbejdere. I forbindelse med det danske eksportkontor er en

medarbejder nu stationeret i Teheran. Landbrugets Afsætningsudvalgs budget

for 1976 var på 17,1 mill. kr.
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Erhvervets eksportfranmeindsats kan således opgøres til:

De enkelte virksanheder 75 mill. kr.

Brancheudvalg 84 " "

Landbrugets Afsætningsudvalg 17 " "

lait 176 mill. kr.

Det er svært at måle, om anvendte reklamemidler har været en god inve-

stering. Men det vil være nødvendigt med en væsentlig udvidelse af det afsæt-

ningsfremnende arbejde, såfremt der skal afsættes større mængder eller opnås

højere priser. En udvidet eksport til cindre EF-lande forudsætter, at man

erobrer større markedsandele, og følgelig må der udfoldes en større afsætnings-

indsats i disse lande.

I forbindelse med en forøgelse af erhvervets afsætningsfremmende indsats

må der sondres mellem den generelle indsats (dansk image, generelle eksport-

fremstød, fælles stande på messer og udstillinger etc.) og den indsats, som

udfoldes af de enkelte virksanheder eller brancher. Den generelle indsats må

betragtes san en ramme om og baggrund for de enkelte virksomheders eller

branchers mere direkte indsats for egne produkter. Der må sikres nøje koordi-

nering mellem reklame og salgsfunktion. Kun herved opnås den optimale kombina-

tion mellem afsætningsindsats og andre handlingsparametre. I markedsføringen

af animalske landbrugsprodukter vil marginalnytten af en øget afsætningsindsats

være størst, når den afsætningsfrenræncle indsats foregår i umiddelbar forbindel-

se med salget. Samtidig vil mulighederne for at kontrollere effekten af den

øgede indsats være størst her. Den øgede indsats må naturligvis udformes under

hensyntagen til produkternes karakter, forarbejdningsgrad og ønsket markeds-

andel.

Indtjeningen fra den animalske produktion kan næppe dække alle med en

øget afsætningsindsats forbundne udgifter. Den fornødne finansiering må der-

for sikres af andre kanaler, som specielle eller generelle produktionsafgifter

eller offentlige tilskud.

For at sikre fornøden effektivitet i et udvidet afsætningsfremmende arbejde

må de involverede virksomheden: eller brancher afholde en del af omkostningerne.

Samtidig må der lægges kriterier for ydelse af tilskud. På visse områder er der

behov for større samarbejde mellem virksomhederne i forbindelse med afsætning-

en. Ydelsen af tilskud kan gøres afhængig af tilstedeværelsen af et sådant sam-

arbejde. Samtidig må tilskud kun ydes tål specifikke projekter.

Erhvervets generelle afsætnlngsfremmende arbejde koordineres som tidlige-
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re nævnt gennem Landbrugets Afsætningsudva].g. Også dette arbejde må styrkes,

således at de enkelte virksomheders eller branchers indsats på udstillinger cg

messer får en mere ensartet profil.

5.3. Kapacitetsudnyttelsen

I de seneste år er der med støtte fra EF's landbrugsfond foretaget omfat-

tende nyinvesteringer i forarbejdningsleddet. En stor del af disse investering-

er har været nødvendige på grund af manglende økonomiske muligheder for nød-

vendig modernisering og rationalisering i tiden op til EF-tilslutning. Med

støtte fra EF er der gennemført såvel modernisering af eksisterende anlæg som

dybtgående strukturrationalisering. Støtten er således primært anvendt til ra-

tionalisering af produktionsanlæggene.

Svineslagteriernes årlige slagtekapacitet er opgjort til ca. 14 mill,

slagtninger. Den udnyttede kapacitet udgør i øjeblikket lo,5 mill, slagtninger.

I kødkonservesindustrien er kapacitetsudnyttelsen 6o-7o pct.

Inden for oksekødssektoren er der på grund af det sæsonprægede udbud af

slagtekvæg en stærkt svingende kapacitetsudnyttelse. Såfremt der kan opnås en

udjævning af sæsonsvingninger, vil der også i denne sektor være uudnyttet ka-

pacitet i de faste anlæg.

På fjerkræslagterierne vil der ved en normal udnyttelse af anlæggene være

en årlig kapacitet på 12o.ooo tons. I øjeblikket produceres 95.ooo tons. Stør-

stedelen af overskudskapaciteten findes på nyere anlæg med en rationel produk-

tionsindretning. Kapaciteten kan udvides yderligere ved anvendelse af flerholds-

drift.

Inden for mejerisektoren er der betydelige sæsonsvingninger i produktio-

nen. Der arbejdes med udformning af et nyt noteringssystem, som skulle give en

mere jævn produktion og dermed højere gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse. Ifølge

en kapacitetsundersøgelse , hvor kapaciteten er målt i forhold til en udnyttel-

se i 5^ dag pr. uge å 7 timer, er der fundet følgende udnyttelsesgrader:

Max.uge Gns.uge Min.uge
Modtagelsestanke 85 pct." 64 pct. 5o pct.

Smørkærner 8o " 62 " 47 "

Pakkanaskiner 58 " 47 " 39 "

Ostelagre (modn.) 96 " 86 " 78 "

Tanke til surmælksproduktion 18 "

Mælkekonserves 297 " 151 " 57 "

1) Kapacitetsundersøgelsen er udført af DMF, Mejeristatistik nr. 8, 1976.
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De anførte udnyttelsesgrader giver ikke et fuldstændigt billede af udnyt-

telsen, da det i visse produktionsprocesser er umuligt at opnå fuld kapacitets-

udnyttelse. Samtidig dækker den gennemsnitlige udnyttelse over store variatio-

ner mellem virksomhederne. Den meget høje kapacitetsudnyttelse i konservessek-

toren skyldes, at der her arbejdes i flerholdsdrift i højsæsonen.

En bedre og mere jævn udnyttelse af kapaciteten vil medføre lavere enheds-

omkostninger cg dermed forbedre dansk landbrugs konkurrenceevne. I forbindelse

med en øget produktion vil der do? formentlig blive investeret i nye anlæg, da

en stor del af den ledige kapacitet i oksekøds- og mejerisektorerne findes i

ældre anlæg.

5.4, Beskæftigelsen

I virksomheder, der er medlemmer af Andels- og privatslagteriernes Ar-

bejdsgiverforening, var der i foråret 1976 beskæftiget ll.ooo slagteriarbejde-

re. Desuden er der ansat 2.ooo slagteriarbejdere i virksomheder, der er median

af Kødindustriens Fabrikantforening. Virksomheder, der er medlem af Danske

slagtermestres Landsforening beskæftiger 3oo slagteriarbejdere. Medlenmerne af

Andels- og privatslagteriernes Arbejdsgiverforening beskæftiger 2.74o funktio-

nærer.

Fjerkræslagterierne beskæftiger 2.43o personer, medens der inden for æg-

branchen er ansat 75o personer. Inden for mejeribruget er der beskæftiget ll.ooo

personer på mejerier, mælkekonservesfalbarikker, smelteostfabrikker og iscrane-

virksomheder. Ud over de ansatte på produktionsvirksomhederne er der beskæftiget

et antal personer hos eksportører- cg hos hjenmemarkedsgrossister.

Det er særligt i svinekødsbranchen, at beskæftigelsen har været faldende

i de senere år. Inden for de andre brancher er der stort set tale om uændret

beskæftigelse. Inden for svinekødssektoren er det især i konservesfabrikker,

at der har måttet konstateres faldende beskæftigelse. Dette skyldes den fald-

ende svineproduktion og en mindre forædlingsgrad i eksporten.

Især forædlingsgraden vil øve indflydelse på den beskæftigelseseffekt,

en ekspansion i den animalske produktion vil medføre. Som et eksempel er be-

regnet beskæftigelseseffekten af alternative forædlingsgrader ved en merproduk-

tion af 3 mill. svin. En merproduktion på 3 mill, betyder en radikal udvidelse

af produktionen, men det er dog ikke en urealistisk produktionsudvidelse. Pro-

duktionen har tidligere været ca., 1,5 mill, større end i dag. De 3 mill, svin

svarer stort set til den uudnyttede kapacitet i de nuværende anlæg på slagte-

rierne. Hvis denne merproduktion forarbejdes og eksporteres som halve svin, vil
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der kim blive tale an en merbeskæftigelse cif 63o mand. I forbindelse med en for-

arbejdning til konserves vil der Joanne beskæftiges yderligere 4.5oo mand. Ud

over den angivne merbeskæftigelse vil en produktionsforøgelse give merbeskæf-

tigelse i tilknyttede erhverv. På baggrund af markedsudsigterne og det nuværen-

de omkostningsniveau må man dog forvente, at en ekspansion hovedsageligt vil

resultere i en øget eksport af udskæringer.

6. Offentlige ramner for forarbejdning og afsætning af animalske landbrugs-

produkter

Den generelle økoncmiske politik her i landet er af afgørende betydning

for de vilkår, hvorunder forarbejdning og afsætning finder sted. Virkscmheder-

nes konkurrenceevne er afhængig af, at omkostningsniveauet her i landet ikke

udvikler sig væsentligt anderledes end i de lande, Danmark konkurrer med. Her-

udover påvirker dansk lovgivning og EF-bestemmelser i vidt anf ang produktions-

og afsætningsvilkårene for danske landbrugsprodukter. Også andre landes offent-

lige bestemmelser af veterinær- og sundhedsmæssig art og af rent handelspoli-

tisk karakter har betydning for forarbejdnings- og afsætningsvilkårene.

6.1. Andre EF-lande

Nationale bestemmelser af veterinær- og sundhedsmæssig karakter i andre

EF-lande er anfattet af den fælles målsætning i EF cm, ved lovharmonisering,

at fjerne hindringer for samhandelen. Det er også et mål at nå til ensartede

regler for nationale støtteforanstaltninger på landbrugscmrådet. Disse mål er

ganske vist endnu ikke nået. En vis lovharmonisering er gennemført, bl.a. på

det veterinære og sundhedsmæssige område (levende kvæg og svin, fersk kød, slag-

tet fjerkræ, kødprodukter og mælkekonserves). Med hensyn til nationale støtte-

foranstaltninger er der, trods bestræbelser på at nå til fælles principper på

EF-plan, meget betydelige forskelle på de midler, der kanaliseres til land-

brugssektoren fra offentlige kasser i de enkelte lande. Dette fører til ulig-

hed i konkurrencevilkårene. Kommissionens opgørelser viser, at i forhold til

landbrugsproduktionens værdi er den nationale støtte til landbruget i Darmark

betydeligt lavere end i de fleste andre medlemslande.

6.2. Tredjelande

Nationale bestenmelser i tredielande kan vanskeliggøre samhandelen med

landbrugsvarer. Der kan være tale am handelspolitiske foranstaltninger, son

f.eks. de meget protektionistiske importordninger for landbrugsprodukter, bl.a.

svinekød i Japan.
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Negle af problemerne har sammenhæng med EF-medlemskabet. Det gælder den

opståede fare for udligningsafgifter på eksporten af dåseskinker til USA. Så-

danne afgifter ville udligne EF's restitutioner og har derfor fået indflydelse

på EF's restitutionspolitik. Af en noget anden karakter er den særlige konkur-

rence på tredielandsmarkederne fra de østeuropæiske statshandelslande, hvor

eksportpriserne stort set er løsrevet fra sammenhængen med produktionsomkost-

ningerne, og hvor formålet med eksperten først og fremmest er at skaffe frem-

med valuta. Den østeuropæiske konkurrence har især været følelig på kødkonser-

vesmarkedet i USA og for afsætningen af fjerkrækød til Mellemøsten.

Foranstaltninger af veterinær- og sundhedsmæssig karakter på tredielands-

markeder kan medføre alvorlige ekspDrthindringer. Det betyder under alle om-

stændigheder øgede omkostninger at opfylde de særlige og ofte varierende krav,

de enkelte lande stiller. Da danske produkter generelt opfylder høje veterinære

cg sundhedsmæssige krav, har denne type foranstaltninger kun undtagelsesvis

udgjort direkte hindringer for dansk eksport. En undtagelse er dog USA's veteri-

nære betingelser for Import af kød, som indtil nu har bevirket, at fersk kød

og bacon fra Darmark ikke har adgang til det amerikanske marked. Men på andre

markeder har danske produkter kunnet opnå en fortrinsstilling, netop fordi man

er i stand til at garantere opfyldelsen af strenge krav. En forudsætning herfor

er bl.a., at der også fortsat stilles strenge veterinære krav ved import af

animalske landbrugsprodukter i Danmark.,

Ved udformningen af kravene ml hensyn i videst mulig omfang tages til

forbrugernes ønsker, cm at niveauet ikke sættes højere end hvad der må anses

for rimeligt af sundhedsmæssige og veterinære grunde.

Problemer kan derfor opstå i det omfang, harmonisering på EF-plan kan

gøre det vanskeligere at garantere det høje veterinære niveau i Darmark. Imid-

lertid har de i 1976 afsluttede forhandlinger an overgangsbestemmelser for de

tre nye medlemslande vedrørende veterinære og sundhedsmæssige EF-regler for

levende dyr og fersk kød givet håb om, at Darmark fortsat kan opretholde sin

særlige sygdemsfri status med hensyn til mund- og klovesyge og svinepest.

For så vidt angår tilsætningsstoffer og tilladte restkoncentrationer af

uønskede stoffer, må man forvente ein fortsat udvikling hen imod strengere na-

tionale bestemmelser. Da udsigterne fat: international harmonisering af sådanne

regler uden for EF er meget begrænsede, kan det, ud over øgede omkostninger,

give problemer også for den danske eksport, at produkterne skal tilpasse sig

vekslende krav fra de enkelte markeder., På den anden side kan det påregnes,

at danske produkter lettere end andre landes produkter vil kunne opfylde stadig

strengere krav i denne henseende.
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6.3. Dansk lovgivning af særlig betydning for forarbejdning og afsætning af

animalske landbrugsprodukter

Dansk lovgivning vedrørende forarbejdning og afsætning af animalske land-

brugsprodukter er omfattende. Hertil kommer EF-bestemmelser, der, i det anfang

det drejer sig an lovharmonisering, er indarbejdet i dansk lovgivning.

Krav til virksomhedernes etablering og drift

Et omfattende regelsystem fastlægger virksomheders etablering og drift

ud fra miljø-, planlægnings- og fredningsbestemmelser. Reglerne gælder for alle

erhvervsvirksomheder, herunder også for virksomheder, der forarbejder land-

brugsprodukter. De indebærer en samfundsmæssig begrundet indskrænkning i virk-

somhedernes dispositionsfrihed og dermed forøgede omkostninger. Reglerne har

imidlertid også positive virkninger for virksomhederne. De gør det i et vist

omfang muligt for virksomheder at planlægge på længere sigt. Det kan også være

en fordel for danske virksomheder på et tidligt tidspunkt at indrette sig på

strenge miljøkrav, da der på længere sigt kan forventes en generel tendens til

skærpelse af miljøkravene i de vestlige industrilande. Men det betyder sam-

tidig konkurrenconæssige problemer på kortere sigt i det omfang, tilsvarende

regulering ikke er gennenført i konkurrentlande. Direkte; sammenligning af de

enkelte reguleringsformer er dog vanskelig, da ulemper på et område kan opvejes

af fordele på andre områder.

Krav til produkternes forarbejdning og afsætning

Forarbejdning og afsætning af animalske landbrugsprodukter er indgående

reguleret i særlig lovgivning. En del af denne er EF-bestemmelser. Det gælder

regler an svine-, kreatur- og fjerkræslagteriers indretning og kødets behand-

ling på slagterier. En stor del af bestormelserne er nationale regler, særlig

vedrørende eksportprodukters tilvirkning og kvalitet (bacon, kødprodukter, fjer-

krækød og mejeriprodukter), og kontrol med overholdelse af EF-bestemmelser og

nationale bestemmelser.

Store dele af denne lovgivning er i de senere år revideret for at bringe

den i overensstarcnelse med EF-regler. Der er samtidig sket en omfattende moder-

nisering. Det er imidlertid stadig et spørgsmål, om lovgivningen i tilstrække-

ligt omfang giver virksomheder mulighed for at udnytte ændrede konkurrencevil-

kår.

Særlig synes der at være grund til at overveje en yderligere liberalise-

ring af reglerne vedrørende mejeriprodukter, således at produktudvikling i

højere grad bliver mulig.
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En mere liberal veterinær praksis vedrørende forarbejdning af fjerkrækød

og rødt kød på samne virksomhed må antages at kunne få en gavnlig virkning på

produktudviklingsarbejdet i f jerkræbrainchen.

Der er også grund til at overveje, an de bestående kontrolsystemer kan

rationaliseres. På mælkeanrådet er det et spørgsmål, om der fortsat er behov

for i kontrolmæssig henseende at sondre mellem den mælk, der anvendes til kon-

svmnælk og konsumiælksprodukter (den skal nu stanme fra dyriægekontrollerede

besætninger), og den mælk, der anvendes til mejeriprodukter. Den danske mælks

høje kvalitetsniveau kan måske gøre et enhedssystem berettiget. Det vil for-

enkle produktionen, hvis samme råvare kunne anvendes til alle produkter, og

samtidig kan kontrolomkostningerne brj_nges ned. I denne forbindelse kan over-

vejes en koordinering og forenkling af det offentliges og virksomhedernes kva-

litetskontrol med mælk og mejeriprodukter. På fjerkræonrådet er der også behov

for en undersøgelse af, om kvalitets- og kontrolreglerne kan gøres mindre byrde-

fulde uden at tilsidesætte nødvendige sundhedskrav.

Kontrolankostninger

Omkostninger ved virksomheders egen kontrol med overholdelse af offent-

lige bestemmelser påhviler alle erhverosvirksomheder. Forarbejdningsvirksom-

heder i landbrugssektoren afholder i et vist omfang også omkostningerne ved

offentlig kontrol med visse offentlige bestemmelsers overholdelse. Det hænger

sammen med, at de offentlige kvalitetekrav på dette område går videre end til

blot at sikre produkternes sundhed, idet de også skal sikre en stabil høj kva-

litet af danske landbrugsprodukter. Virksomhederne bidrager for tiden til be-

taling af kontrolomkostninger på svin«?-, kreatur- og fjerkræslagterier, æg-

kontrol og statens smør- og ostebedømmelser.

I slagterisektoren udgør disse kontrolomkostninger 4-6 pct. af slagteri-

omkostningerne m.v. Det svarer til 4-6 øre pr. kg slagtet vægt for kvæg og

svin og lo øre pr. kg grydeklar kylling. Belastningen falder ved højere forar-

bejdningsgrad. lait udgør erhvervets .andel af omkostningerne i 1976/77 for kød-

kontrollen 48,5 mill, kr., for ag- og rugerikontrollen 1,7 mill. kr. og for

statens smør- og ostebedømmelser 2 mill. kr. Den delvise erhvervsdækning stil-

ler den danske eksportproduktion ringere konkurrencemæssigt i forhold til kon-

kurrentlande i det omfang, sådanne omkostninger i større omfang bliver dækket

af det offentlige i disse lande. Der foreligger ikke for udvalget præcise op-

lysninger, der belyser det offentliges og erhvervets andel af eksportkontrol-

omkostninger i andre EF-lande. EF-kommissionen har imidlertid iværksat en un-

dersøgelse af dette spørgsmål, der* kan bringe klarhed på dette punkt.
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En større offentlig dækning af kontrolomkostningerne vil naturligvis i

et vist omfang forbedre produkternes konkurrencesituation. Det samme vil i

nogen grad kunne opnås, såfremt det er muligt at forenkle kontrollen, jfr. de

ovenfor anførte bemærkninger an kontrollen på mælke- og fjerkræområdet..

Offentlig deltagelse i produktudvikling og forbedring af produktionsmetoder

I et vist anfang bidrager det offentlige til udvikling af nye produkter

og til forbedring af produktionsmetoderne. Fondet til fremme af teknisk og in-

dustriel udvikling kan give støtte i form af lån på gunstige vilkår til udvik-

ling af nye produkter og produktionsmetoder i danske erhvervsvirksomheder. For

virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, kan fondets støtte især have

interesse for så vidt angår udvikling af nyt produktionsudstyr og nye tekniske

hjælpemidler. Derimod vil udvikling af nye produkter inden for denne sektor

kun sjældent opfylde fondets krav om teknisk nyhedsværdi..

På specielle anråder er der en offentlig aktivitet, der tager sigte på

at fremme produktfornyelse m.v. i landbrugssektoren. Statens Forsøgsmejeri ar-

bejder med udvikling af nye produkter og forbedring af produktionsmetoder inden

for mejericmrådet. Slagteri- og Konserveslaboratoriet udøver rådgivende funk-

tioner på kødforarbejdningsområdet i forbindelse med laboratoriets kontrolar-

bejde. Der gives tilskud til produktudviklingsarbejde på Forsøgsfjerkræslagte-

riet.

Fondet til fremme af teknisk og industriel udvikling bør i muligt omfang

udnyttes også af virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter. Det er også

væsentligt at fastholde de offentlige foranstaltninger,, der retter sig mod be-

stemte landbrugsprodukter. Særlig må fremhæves fjerkræanrådet, hvor produkt-

sortimentet i øjeblikket er meget snævert, 'Ligesom fjerkræslagteriernes økono-

miske muligheder for selv at gennemføre udviklingsarbejde må anses for at være

begrænsede.

De enkelte brancher står selv for et betydeligt forskningsarbejde. Det

er til dels rettet mod primærproduktionen, men den fælles erhvervsforskning

tager også sigte på forarbejdningssektoren, således virksomheden på Slagteri-

ernes Forskningsinstitut og Forsøgsfjerkræslagteriet. De nedenfor omtalte pro-

duktionsafgifter anvendes delvis til disse formål.

Offentlig eksportfremme

Det offentlige bidrager på forskellig vis til fremme af afsætningen af

danske produkter, herunder landbrugsprodukter. Hovedvirkemidlerne er officiel-

le danske repræsentanter i udlandet og Darmarks erhvervsfond. Under udenrigs-
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tjenesten må særlig nævnes handelsattacheerne, der har direkte eksportfrennende

opgaver, samt Landbrugsministeriers statskonsulenter, der er placeret på vig-

tige eksportmarkeder for danske landbrugsprodukter.

Lov cm Danmarks Erhvervsfond er grundlaget for eksportkreditordningen,

der spiller en betydelig rolle for gennemførelsen af de enkelte eksportforret-

ninger. Ordningen administreres af Eksportkreditrådet, der inden for et beløb

af 22 mia. kr. kan yde garantier og kautioner i forbindelse med eksportforret-

ninger.

Lov cm Danmarks Erhvervsfond er ligeledes grundlag for finansiering af en

række eksportfreimende foranstaltninger med generel såvel scm med mere konkret

sigte.I de seneste år er der sket en væsentlig udvidelse af bevillingerne til

eksportfremmende foranstaltninger- - fra knap 2o mill. kr. i 1974/75 til 5o mill,

kr. i 1976/77, og dette beløb er foreslået forhøjet til 6o mill. kr. for 1977/78.

Støtten til eksportfrarmeforanstaltninger på landbrugsområdet udgør 9 mill. kr.

Fondets bidrag til generelle udstillinger og til eksportstipendiater på hen-

holdsvis 4 mill. kr. og 7 mill. kr. kammer også landbrugserhvervet til gode. I

1975 skete der en anlægning af organisationsstrukturen i eksportfremmearbejdet,

der har givet eksporterhvervene en afgørende indflydelse på styring og gennem-

førelse af de forskellige eksportdrremnende aktiviteter. Den overordnede admini-

stration varetages af Eksportfremmerådet, der har bred repræsentation fra mynd-

ighederne og erhverv, herunder en repræsentant fra Landbrugsministeriet og to

fra landbrugserhvervet. Den udbygning af det offentligt støttede eksportfremne-

arbejde, der er sket i de senere år-, er af stor betydning også for landbrugseks-

porten. Den linie, der er lagt med finanslovforslaget for 1977/78, bør til-

stræbes fortsat. Det har imidlertid på landbrugsanrådet været følt som en mang-

el, at der under den bestående ordning ikke kan fås støtte til eksportfremme

på eksisterende markeder, der ønskes yderligere opdyrket. En sådan udvidelse

af ordningens anvendelsesområde ville gavne den igangværende omlægning af land-

brugseksporten. Det må dog anføres, at en sådan udvidelse vil betyde en væsent-

lig forøgelse af støtteberettigede aktiviteter, der næppe kan gennemføres uden

yderligere udvidelse af støttebeløbet.

Produktionsafgifter

Næsten hele den animalske produktion er med hjemnel i lov pålagt produk-

tionsafgifter. Afgiftsprovenuet anvendes til erhvervsøkonomiske foranstaltninger

vedrørende produktion og afsætning. Midlernes anvendelse fastlægges af landbrugs-

ministeren efter indstilling (bortset fra æg- og fjerkræonrådet) fra Landbrugs-

ministeriets udvalg vedrørende Det europæiske økonomiske Fællesskabs landbrugs-
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ordninger (§ 2-udvalget). Udvalget, der har rådgivende beføjelser, bl.a. ved-

rørende EF's landbrugspolitik, er sammensat af repræsentanter for interesseor-

ganisationer og offentlige myndigheder. Den praktiske administration af produk-

tionsafgiftsmidlerne sker i de enkelte brancher. Brancherne udarbejder oplæg

til § 2-udvalget cm midlernes fordeling på de forskellige formål, der skal

være omfattet af lovgivningens rammemålsætning og iøvrigt skal være i overens-

stemmelse med EF's regler på dette område.

Afgifterne opkræves i første forarbejdningsled (slagterier, mejerier, æg-

pakkerier, rugerier), således at de fratrækkes i afregningen til landmændene,

eller de opkræves ved eksport uden forarbejdning. De udgjorde i 1975/76:

Hovedanvendelsescmråder er produktionsforbedrencie formål - herunder avls-

arbejde (4o pct.)/afsætningsfrenmende formål af generel karakter (45 pct.) og

generelle brancheopgaver (15 pct.). Fordelingen af midlerne til de forskellige

formål varierer dog betydeligt fra branche til branche. .Således anvendes næsten

8o pct. af mælkeafgiftsmidlerne til afsætningsfremmende formål, medens knap

2o pct. af svine- og kvægafgiftsmidlerne anvendes hertil.

6.4. EF's projektstøtteordning

Landbrugets forarbejdningsvirksanhedea: har siden 1973 haft mulighed for

at få op til 3o pct. kapitaltilskud til større investeringer. I perioden

1973-76 er givet tilsagn an tilskud på omkring 3oo mill, kr., heraf ca. 25o mill,

kr. fra EF's landbrugsfond og ca. 5o mill. kr. fra den danske stat. Det svarer

til, at der er ydet tilskud til samlede investeringer på over 1 mia. kr. EF's

projektstøtteordning er derfor meget betydningsfuld for den fortsatte gennem-

førelse af modernisering og rationalisering af virksomhederne. Fra 1. januar

1978 vil der gælde nye regler på området. Investeringerne på de enkelte virksom-

heder skal herefter være i overensstemmelse; med forud fastlagte investerings-
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planer for de pågældende sektorer. EF's bevilling til projektstøtten vil sam-

tidig blive nedsat væsentligt, men der vil dog fortsat være mulighed for at

støtte de vigtigste af de könnende års investeringer i forarbejdningsvirksom-

hederne.

7. Udvalgets konklusioner med forslag til forarbejdnings- og afsætningsfrem-

mende foranstaltninger

Konklusioner og forslag må ses i sammenhæng med de foregående afsnit i

kapitel VII og det efterfølgende kapitel VIII samt analyser og konklusioner i

Bilag VII.

7.1. Generelle forhold

1. Den fremtidige konkurrenceevne i produktions-, forarbejdnings- og afsæt-

ningsled vil være afgørende for, an der' i de kommende år kan findes afsætning

for en øget dansk animalsk produktion. Kravene til konkurrenceevnen understre-

ges af, at der har været stigende selvforsyning med fødevarer i stort set alle

vesteuropæiske lande.

En af de vigtigste forudsætninger for at øge eksporten af animalske land-

brugsprodukter er, at den generelle økonomiske politik tilrettelægges således,

at omkostningsniveauet for danske forarbejdnings- og afsætningsvlrksanheder

ikke stiger stærkere end hos vore konkurrenter. Analyser af omkostningsudvik-

lingen for de mere forarbejdede produkter viser, at specielt lønomkostningerne

påvirker konkurrenceevnen stærkt, medens renteudgifterne i dette led spiller

en mindre væsentlig rolle. En lavere stigningstakt i lønudgifterne i Danmark

i forhold til vore konkurrenter vil øge mulighederne for en stærkere forar-

bejdning af den animalske produktion og dermed give øget beskæftigelse. Sam-

tidig vil en høj forarbejdningsgrad kunne virke stabiliserende på noteringerne

og dermed på produktionen, fordi priserne på højt forarbejdede produkter vari-

erer mindre end priserne på råvarer.

2. Konkurrenceforholdene i EF er fortsat i betydelig grad påvirket af na-

tionale støtteordninger og monetære udligningsbeløb. Begge faktorer medfører

konkurrenceforvridning, som er til ugunst for afsætningen af danske landbrugs-

produkter.

Udvalget skal derfor understrege, at den hidtidige danske politik på

disse områder bør fortsætte og fastholdes.

3. På en række eksportmarkeder er og vil den danske markedsandel for de
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enkelte produkter være meget beskeden. Salgsomkostningerne kcmner derfor til at

veje forholdsmæssig tungt og kan i visse tilfælde føre til, at den enkelte

branche eller virksomhed afstår fra at gennemføre salgsfremstød.

Samtidig er der set en række uheldige tilfaside, hvor danske virksomheder

har konkurreret med hinanden på eksportmarkederne. Den koncentration, der er

gennemført i forarbejdningsleddet, har bidraget til at forstærke denne tendens.

Det må endvidere tages i betragtning, at køberne på eksportmarkederne ofte vil

være meget store foretagender. Udvalget finder derfor-, at der er behov for en

videregående koordinering af den danske eksportindsats. I første række mellem

de enkelte eksportvirksomheder. Eksportsamarbejde bør etableres i langt større

udstrækning. Der findes en række opgaver - introduktion af nye produkter på

eksportmarkeder og produktudvikling, som må gennemføres af brancher i fællesskab,

da sådanne opgaver ofte overstiger de fleste virksomheders formåen. På en række

markeder vil der være fordele forbundet med et salgssamarbejde på tværs af bran-

cherne. Det er således nærliggende, at danske eksportører udbyder salgssamhø-

rige produkter (f.eks. svine-, okse- og fjerkrækød) samlet. Specielt i forbindel-

se med etablering på det enkelte marked vil der efter udvalgets opfattelse være

fordele ved et nært samarbejde mellem eksportører af salgssanhørige produkter,

bistået af en generel markedsføringsindsats for danske landbrugsprodukter, som

tilfældet i mange år har været i Storbritannien-.

4. Udvikling af nye produkter og nyt produktionsudstyr er et vigtigt led i

bestræbelserne for at fastholde og udbygge afsætning af animalske landbrugspro-

dukter. Fondet til fremne af Teknisk og Industriel Udvikling bør derfor i størst

muligt omfang udnyttes også af virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter.

Virksomhederne bør især være opmærksomme pi mulighederne for bistand fra Fondet

til Udvikling af nyt Produktionsudstyr og Tekniske Hjælpemidler.

5. Det offentlige medvirker i det afsætningsfraunende arbejde dels gennem

udlandsrepræsentationer, dels gennem Danmarks Erhvervsfond i form af støtte

til eksportkreditordningen og eksportfremmeforanstaltninger.

Særligt vedrørende eksportfremnestøtten bemærkes, at den udbygning, der

er sket i de senere år, er af stor betydning også for landbrugseksporten. Det

har Imidlertid på landbrugsområdet været følt som en mangel, at der under den

bestående ordning ikke kan fås eksportfremmestøtte til udbygning af eksiste-

rende markeder. En sådan udvidelse ville gavne den igangværende anlægning af

landbrugseksporten. Det vil imidlertid betyde en væsentlig forøgelse af støt-

teberettigede aktiviteter inden for alle eksporterhverv, og det forudsætter

derfor en betydelig forøgelse af bevillingen til eksportfrenmestøtte.
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6. Næsten hele den animalske larribrugsproduktion er med hjemnel i lov på-

lagt produktionsafgifter. Afgiftsprovenuet anvendes til erhvervsøkonomiske for-

anstaltninger vedrørende produktion og afsætning. I 1975/76 var det samlede af-

giftsprovenu ca. 149 mill. kr. Heraf anvendtes ca. 45 pct. (knap 7o mill, kr.)

til afsætningsfraunende formål, dels fællesaktiviteter for hele landbruget gen-

nem Landbrugets Afsætningsudvalg, dels brancheaktiviteter. I 1977/78 forventes

godt 8o mill. kr. af produktionscifgif terne anvendt til af sætningsf remme. Sammen

med midler fra andre kilder (eksportudvalgene, Landbrugets Finansieringsfond)

anvendes ialt til fælles afsætnirigsfremnende aktiviteter ca. loo mill. kr. på

årsbasis. Heraf går knap 2o mill. kr. til afsætningsudvalgets virksomhed, der

koncentrerer sig cm generel afsætningsfrenme og aktiviteter i oversøiske lande.

I forbindelse med en udvidelse af den animalske produktion, der i det

væsentlige skal afsættes inden for EF, vil det være nødvendigt at udvide de

afsætningsfrertmende aktiviteter. For at opnå den mest effektive udnyttelse af

en forøget indsats må dette arbejde; gøres i forbindelse med selve salgsfunk-

tionen. Den øgede indsats må således primært foretages af de enkelte virksomheder

og brancher i deres afsætningsarbejde, til dels i forbindelse med erhvervets

generelle afsætningsarbejde gennem Landbrugets Afsætningsudvalg. Udvalget skøn-

ner, at der er behov for yderligere 5o mill. kr. på årsbasis til styrkelse af

dette arbejde. Disse midler kan tilvejebringes fra offentlige ordninger ved-

rørende eksportfrenme og/eller fra afgifter opkrævet på produktionen. Udvalget

anbefaler, at det bør være en betingelse for anvendelse af disse midler til

afsætningsfrenmende arbejde, at der sikres koordinering af afsætningen inden

for de enkelte brancher.

7.2. Enkelte produkter

Svinekød

Det offentliges rolle

1. Den lave kapacitetsudnyttelse og den store ledighed i kødkonservesindu-

strien må give anledning til overvejelser vedrørende denne sektors fremtidige

tilpasning. En forudsætning for en bedre kapacitetsudnyttelse er en øget pro-

duktion i primærsektoren. Udvalget har i afsnittet om primærbedrifterne anbefa-

let foranstaltninger, der kan frartne produktionen. Den danske forarbejdnings-

industris konkurrenceevne er son nævnt ovenfor en anden faktor, der er bestem-

mende for forarbejdningsgraden af den danske svineproduktion.

2. Slagteriernes prognosegrundlag, der er basis for deres planlægning, har

vist sig at være blevet væsentligt forringet, især fordi antallet af svine-
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tællinger er blevet nedsat i forbindelse med indførelse af EF's regler an svi-

netællinger. Udvalget finder, at det bør overvejes, cm der er mulighed for en

forbedring af tællingernes kvalitet, eventuelt gennem en forøget tællingshyp-

pighed.

Erhvervets rolle

1. Udvalget finder, at der er behov for et udbygget: samarbejde mellem svine-

slagterier og den kødforarbejdende industri om råvaremængder og priser for at

opnå den største udnyttelse af afsætningsmulighederne på dette område.

2. Hvad eksportmarkederne angår,har branchen allerede taget initiativ til

foreløbige undersøgelser- af nye markeder for forarbejdede produkter. Samtidig

er der påbegyndt en udvikling af nye produkter til disse markeder (specielt

de europæiske markeder for forarbejdede svinekødprodukter). Denne indsats på

brancheplan må efter udvalgets opfattelse forstærkes og udbygges, men samtidig

må de enkelte virksomheders bestræbelser for en forøgelse af produktionen og

afsætningen af mærkevareegnede produkter til europæiske markeder forøges.

3. En koordinering af eksporten forekatmer hensigtsmæssig i forbindelse med

forøgelse af afsætningen af stærkt forarbejdede svinekødprodukter til europæi-

ske markeder. Der må i stor udstrækning satses på mærkevarer, hvis afsætning

forudsætter, at der investeres i opbygning af forbrugerpræferencer. Der må

samtidig udbygges et distributions- og salgsapparat for at kunne bearbejde mar-

kedet. Sådanne investeringer vil overstige mindre danske virksomheders for-

måen. Det er derfor efter udvalgets opfattelse nødvendigt, at der finder en

eksportkoordinering sted.

Eksportkoordinering kan gennemføres i varierende grader spændende fra

løsere aftaler til et egentligt fælles salgsarbejde, der kan munde ud i en

fælles etablering på eksportmarkedet. Udvalget finder, at den tættest mulige

koordinering bør tilstræbes.

4. Den stigende danske eksport af halve svin og udskæringer til EF-lande ud-

gør en meget lille del af det samlede forbrug i de enkelte lande - i Italien

under 3 pct., i Vesttyskland under 2 pct. og i Frankrig under 1 pct. Der er

på disse markeder et stort antal udbydere, og fra dansk side er der ingen sam-

ordning af udbudet. ESS-FOOD tegner sig dog for hovedparten (6o pct.) af eks-

porten. En samordning af udbudet har ved flere lejligheder været drøftet, uden

at der har kunnet opnås enighed herom mellem de implicerede parter.

Udvalget finder, at det navnlig i forbindelse med en produktionsstigning

vil være hensigtsmæssigt med en større koncentration i udbudet.
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5. Hvad angår eksporten af fersk svj.nekød til Japan, der har fået stor be-

tydning i de seneste år, er den nuværende situation karakteriseret ved én stor

og et antal små udbydere. Dette er uhensigtsmæssigt, idet de små eksportørers

mængder er marginale, således at den ene kan spilles ud mod den anden. Også

her finder udvalget, at det med henblik på en forøget afsætning vil være en

fordel med større koncentration af udbudet.

6. Det amerikanske marked spiller en vigtig rolle i afsætningen af svinekød.

Det er derfor af stor betydning, at udbudet på dette marked styres således, at

drastiske prissvingninger undgås. Branchen har gennem mange år med vekslende

held forsøgt at styre den danske prispolitik ved aftaler cm vejledende minimum-

cifpriser.

Der har været forslag cm forbedring af konkurrencesituationen ved fuld-

stændig koordinering af salgsaktiviteterne på det amerikanske marked. Der har

imidlertid ikke hidtil været tilslutning i branchen til et sådant skridt.

udvalget finder, at branchens bestræbelser på at styre den danske pris-

politik bør fortsætte og udbygges road en styring af udbudet. Begge dele vil ud

over de rent afsætningsmæssige fordele også være af betydning for at undgå krav

fra amerikanske erhvervskredse om pålæggelse af udligningsafgifter.

Oksekød

Det offentliges rolle

1. Det offentlige bør fortsætte sine bestræbelser på at skabe lige konkur-

rencevilkår for dansk oksekødproduktion og -handel. I særdeleshed bør særlige

slagteprænier, der kun udbetales i en eller flere af medlemsstaterne (Stor-

britannien) , undgås.

2. Markedsordningens sikkerhedsnet er af væsentlig betydning for landmænde-

ne. Det er imidlertid også vigtigt at sikre, at de virkelige markedsvilkår i

større grad end hidtil får indflydelse på produktionens sammensætning. Særlig

for ungtyre opstår der problemer for den konmercielle afsætning, hvis EF-op-

købsprisen ikke er fastlagt realistisk i forhold til de faktiske markedspriser.

Det bør derfor tilstræbes, at dette tages i betragtning ved fastlæggelse af

interventionspris og opkøbspris.

3. Intervention bør ikke anvendes til at løse mere langvarige overskudspro-

blemer, men bør begrænses til perioder, hvor der er særlige vanskeligheder på

markedet. Sådanne perioder, der kan være forårsaget af økonomiske kriser på et

eller flere eksportmarkeder, af et unormalt stort udbud af slagtekreaturer



13o

(tørke m.v.), cg san producenterne ingen nævneværdig indflydelse har på, bør ikke

karme disse til skade gennem en væsentlig forringelse af interventionsord-

ningen.

Erhvervets rolle

1. For at fremme afsætningen er det vigtigt med ensartet og stabil kvalitet

af produktet efter kundens ønske.

Efter udvalgets opfattelse bør mulighederne for at frenme en kvalitets-

styring, især af kød fra handyr, undersøges. Introduktion af et handelsklasse-

system for oksekød, om muligt påEF-basis, kan være et middel hertil. Udvalget

er dog bekendt med, at det er forbundet med betydelige tekniske problemer at

fastlægge afregningskriterier til producent, som samtidig afspejler prisrela-

tionerne ved videresalg af kødet.

Det bør endvidere overvejes at indføre klare definitioner på de varer,

der udbydes fra dansk side, således at kunden har lettere ved at vælge. Det be-

mærkes i denne forbindelse, at Kødbranchens Fællesråd for nylig har taget ini-

tiativ til udarbejdelse af et eksportkatalog over okse- og kalvekød og udskæ-

ringer heraf.

2. Det bør efter udvalgets opfattelse nærmere undersøges, om danske ekspor-

tører af kød til Italien vil have nytte af et fælles servicekontor beliggende

i Italien, f.eks. en afdeling af sekretariatet i Kødbranchens Fællesråd. Så-

danne kontorer er oprettet fra irsk og tysk side. Et skridt i retning af en

dansk fælles indsats er taget med Kødbranchens Fællesråds ansættelse af en

eksportkonsulent, der skal foretage en undersøgelse af det italienske kødmar-

ked. Et fælles servicekontor skal primært sikre den bedst mulige markedsinfor-

mation. Herudover kunne kontoret medvirke til at løse praktiske problemer i

forbindelse med importen til Italien (veterinære problemer, eksportdokumenter,

osv.). Kontorets funktion skulle således være at sikre, at den til enhver tid

stedfindende handel sker så gnidningsløst som muligt.

3. Bestræbelserne på at gøre afsætningen mindre afhængig af det italienske

marked for ungtyre må fortsætte med henblik på at skabe en alternativ, lønnen-

de afsætning til andre markeder. I denne forbindelse må nævnes, at Vesttyskland

og Norge på længere sigt vil kunne aftage stigende mængder oksekød fra Danmark.

4. Markedsføringen af danske kreaturer er fortsat ret sæsonpræget. Det re-

sulterer i større krav til kapaciteten i forarbejdningsleddet. Udvalget finder,

at det vil være til fordel både for producent, slagteri og eksportør, at man
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i større omfang indfører kontraktproduktion og afregning efter mere objektive

kriterier i forbindelse med en klassificering, således at produktionen gennem

økonomiske incitamenter vil kunne styres i højere grad, end hvad tilfældet er

nu.

5. Det har vist sig, at generelle oplysninger om branchens struktur-, omsæt-

nings- og omkostningsforhold er vanskeligt tilgængelige eller ikke eksisteren-

de. Det vil være hensigtsmæssigt for branchens egne beslutningstagere at dis-

ponere over et sådant oplysningsmateriale, der kan forbedre grundlaget for

fremtidige salgs- og investeringsbeslutninger. Det bør derfor overvejes at

søge udarbejdet en forbedret branchestatistik, eventuelt i samarbejde med Dan-

marks Statistik.

Æg og fjerkræ

Det offentliges rolle

1. Der bør fortsat på EF-plan arbejdes for gennemførelse af et produktions-

tilpasningssystem inden for æg- og fjerkræsektoren, idet der nu er fuld selv-

forsyning i EF og periodevis eksportoverskud på nogle procent. Markedsordning-

er baseret på kontrol af importprisniveauet kan derfor ikke mere sikre et pas-

sende prisniveau i EF. I perioder har prisniveauet været under produktionsom-

kostningerne .

2. Det er efter udvalgets opfattelse væsentligt, at produktudviklingsarbej-

det på Forsøgsfjerkræslagteriet opretholdes og udvides, jfr. pkt. 8 under er-

hvervets rolle.

Erhvervets rolle

1. Det bør efter udvalgets opfattelse tilstræbes, at en del af den nuværen-

de tredielandseksport af slagtet fjerkræ søges indpasset på det vesttyske mar-

ked. Skiftende tredielandsmarkeder, til hvilke afsætningen i stor udstrækning

er baseret på restitutioner, er på længere sigt et for usikkert grundlag for

eksport.

2. Erhvervet bør forsøge at koordinere og fremme afsætningen til Vesttysk-

land. I denne forbindelse bør overvejes, an der kan indføres en mere markant

fælles mærkning for slagtef jerkræ end den nuværende rosettanærkning, der ikke

er iøjnefaldende nok til identifikation af varerne.

3. Slagterierne mister i mange tilfælde kontrollen med produkterne, når

disse forlader slagteriet .Ved at overtage kontrollen af salgsfunktionen for-

øges afsaätningsomkostningerne naturligvis, men provenuet forøges antagelig også.
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Problenet i forbindelse med det enkelte slagteris muligheder for at udnytte de

størrelsesøkononiske fordele på afsætningssiden kan løses ved en koncentration

af afsætningen, eventuelt i forbindelse med andre produkter. På visse tredie-

landsmarkeder er dette allerede sket gennem Fjerkræeksportudvalget.

4. Fjerkræbranchen har ansat en eksportkonsulent for slagtefjerkræ, der

skal dække det vesttyske marked. Det anbefales, at indsatsen på dette marked

yderligere udbygges, og at der især foretages en koordinering mellem de slag-

terier og eksportører, der sælger til det vesttyske marked, eventuelt i form af

et salgssamarbejde mellem en række slagterier og eksportører. En samling an

afsætningsbestræbelserne vil des mere blive effektiv, hvis afsætningsled og

produktionsied arbejder tæt sanmen med henblik på at tilpasse produktionen

efter markedets krav. Det bør derfor overvejes at etablere en sådan forbindel-

se, f.eks. ved et mere udbygget aftalesystem mellem primærproducenter og slag-

terier/eksportører .

Udvalget skal understrege, at der bør udformes en langtidsmålsætning for

denne indsats. Danske virksomheder har ikke hidtil været i stand til at formu-

lere en sådan politik, idet de økonomiske forhold de sidste år har været så

vanskelige, at man har været nødsaget til at søge en mulig kortsigtet gevinst

ved at skifte fra marked til marked.

5. Udvalget finder, at der for slagtefjerkræ bør gennemføres en fælles ind-

sats for at planlægge den fremtidige prcduktsanmensastning. Det er vigtigt at

undersøge grundlaget for en eventuel udvidelse af forarbejdningsgraden, så

en større del af varerne sælges i parteret eller i yderligere forarbejdet form.

Det bør overvejes, cm der i givet fald kan oprettes fælles forarbejdningsvirk-

scmheder for flere slagterier, herunder fabrikation af nye produkter eller fæl-

les produktion på grundlag af biprodukter. Selvcm de enkelte virksomheder ikke

har fundet det lønsant at påbegynde en produktion af nye produkter, er det mu-

ligt, at der ved et braiicheinitiativ kan skabes en lønsom afsætning for disse

produkter.

6. Introduktionen af eventuelle nye varer vil være meget crnkostning skræven-

de, hvorfor der bør gennemføres en fælles afsa±nir^sfremmende indsats.

7. Erhvervet bør undersøge, an den i Danmark traditionelt anvendte aftale-

struktur mellem pakkerier og slagterier på den ene side og producenterne på

den anden side virker tilfredsstillende, samnenlignet med systemer i konkur-

rerende lande. Det bør i denne forbindelse overvejes, an de nævnte aftaler

sikrer en høj effektivitetsudnyttelse og medvirker til at holde ankostningerne
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nede.

8. Der er oprettet en konsulent!:j eneste i forbindelse med forsøgsf jerkræ-

slagterier. Konsulenterne hjælper slagteriet med undersøgelser af arbejdsme-

tode, spildprocenter og lignende, og man prøver på at afhjælpe fundne fejl. En

intensivering synes formålstjenlig, idet man har fundet stort behov for vejled-

ning.

Mej eriprodukter

Det offentliges rolle

1. Der synes i stigende grad at være interesse, i hvert fald fra dele af

mejeribruget, for at kunne fremstille og markedsføre en række mere utraditio-

nelle produkter. Som eksempler herpå kan nævnes smør med et lavere fedtindhold

end 8o pct., blandingsprodukter mellem mejeriprodukter og andre produkter, is-

cremepulver på basis af mælkepulver og vegetabilsk fedt.

Den gældende lovgivning begrænser på nogle områder muligheden for at

fremstille disse og tilsvarende produkter. Udvalget finder derfor, at det

offentlige i samarbejde med repræsentanter fra erhvervet og forbrugerne bør

overveje en fortsat liberalisering af reglerne.

2. Den danske mælks generelt høje kvalitetsniveau muliggør efter udvalgets

opfattelse indførelse af et enhedssystem inden for en kort årrække, der

indebærer, at al mælk produceret i Danmark i princippet er anvendelig til alle

formål.

3. I forbindelse med overgangen til et enhedssystem bør det ligeledes over-

vejes, cm den kvalitetskontrol med mælk og mejeriprodukter både på produktions-

stedet og i mejerivirksomhederne, der udføres af forskellige offentlige myndig-

heder sarcvt af erhvervet selv, ikke hensigtsmæssigt kunne koordineres og for-

enkles.

Erhvervets rolle

1. Udvalget finder, at sæsondifferentiering i mejeriernes afregning til mælke-

producenter bør udvides, idet der vil være betydelige besparelser for for-

arbejdningsvirkscmheder ved en (mlægning af primærproduktionen henimod en

jævn produktion over året.

2. For at muliggøre en mere stabil forsyning året rundt med produktmælk

(mælk til fremstilling af mejeriprodukter, f.eks. ost) uanset sæsonsvingning-

er i mælkeproduktionen finder udvalget, at det bør undersøges, cm det ikke vil
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være hensigtsmæssigt, at en del af produktionen periodevis baseres på rekombi-

nering af mælkepulver. Mælkekonservessektoren vil derigennem i højere grad end

hidtil karme til at virke son en sæsonudjævnende faktor for resten af mejeri-

bruget.

3. Der bør skabes mulighed for udligning af økonomiske fordele og ulemper

mellem de enkelte sektorer inden for mejeribruget i tilfælde af vanskelige

vilkår for en af disse. Der har af De danske mejeriers Fællesorganisation i

en række tilfælde tidligere været gennemført foranstaltninger af denne art.

Solidaritet mellem produktionsgrene vil bl.a. være af væsentlig betyd-

ning i forbindelse med de kommende års bestræbelser for at søge den danske

smøreksport til det britiske marked opretholdt.

4. Det må anses for nærliggende, at der på de nye markeder, der i fremtiden

kan tænkes at få en vis betydning, etableres foranstaltninger på linie med de

kontorer, mejeribruget allerede har etableret i visse EF-lande og Nordamerika.

5. Langtidsholdbare produkter skønnes at få en stigende betydning i frem-

tiden. Dansk forskning bør derfor fremmes mest muligt inden for dette område.

6. De offentlige krav til mejerivirksomhedernes forureningsbekampelse synes

at have øget bestræbelserne på at undgå spild af råvarer, energi (varme) og

vand. Disse bestræbelser bør fortsættes. Mejeribrugets affaldsprodukter (valle,

skyllevand m.v.) må fortsat antages at være udmærkede foderprodukter. Det vil

imidlertid være nødvendigt, som det allerede er sket nogle steder, at de

flydende foderprodukter varedeklareres på linie med andre foderprodukter, så

køberen er klar over, hvor mange foderenheder og hvor meget protein han mod-

tager.
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KAPHEL VIII.

Samfundsøkonomiske konsekvenser af en udvidet landbrugsproduktion.

1. Indledning

Udvalget har fået til opgave at undersøge forudsætningerne for og konse-

kvenserne af en ekspansion af den animalske produktion. I de foregående kapit-

ler er der gjort rede for de vigtigste forudsætninger for at øge produktionen,

og i fortsættelse heraf er der fremsat konkrete forslag såvel vedrørende de

primære landbrugsbedrifter som vedrørende forarbejdnings- og afsætningsleddene.

I dette afsnit er der foretaget im vurdering af de beskæftigelsesmæssige

og valutamæssige følger af en udvidet animalsk produktion, samt af behovet for

øgede offentlige midler.

Som grundlag for disse vurderinger er udvalget gået ud fra, at der inden

for en kortere årrække finder en klar stigning sted i produktion og eksport af

animalske produkter.

2. Beskæftigelse

Som omtalt i kapitel III er d.et en forudsætning for en øget animalsk pro-

duktion, at investeringerne i landbrugets produktionsbygninger yderligere frem-

mes. For blot at opretholde det nuværende produktionsomfang er det nødvendigt

med reinvesteringer på 1 mia. kr. årligt. En udvidelse af kvægbestanden med

een procent forudsætter nyinvestering i omkring 11.5oo staldpladser å ll.ooo kr.

i 1976-priser, svarende til ialt 125 mill. kr. En udvidelse af svinebestanden

med een procent forudsætter tilsvarende staldplads til lo.oco årssøer med ef-

terfølgende produktion af slagtefærdige svin. Dette vil kræve nyinvesteringer

i svinestalde på omkring 15o mill. kr. i 1976-priser. Ved en uændret sammensæt-

ning af husdyrbestanden vil en stigning på een procent i produktionen kræve,

at der skal nyinvesteres for ialt 275 mill. kr. En produktionsudvidelse på tre

procent årligt vil derfor kræve nyinvesteringer på omkring 1 mia. kr. årligt i

1976-priser.

Gennemførelse af nyinvesteringer i landbrugsbyggeri på omkring 1 mia. kr.

årligt har en betydelig beskæftigelsesfremmende effekt i byggesektoren, og til̂ -

knyttede erhverv, især i landdistrikterne. Det skønnes, at produktionsudvidel-

sen vil give varig forøgelse af beskæretigelsen på 7-8.coo mand.

Det er vanskeligt at give et nøjagtigt tal for, hvor stor den beskæfti-

gelsesmæssige effekt i primærbedrifterne vil blive af en 3 pets. årlig produk-
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tionsforøgelse. Der findes i primærbedrifterne, inkluderet deltidsbeskæftigede

landmænd, I80.000 erhvervsmæssigt beskæftigede personer svarende til ca. 125.000

helårsarbejdere. Den fortsatte strukturudvikling indebærer, at der ved uændret

produktion vil være en normal nedgang i an.tallet af helårsarbejdere på ca. 5.000

pr. år af fortrinsvis ældre landmænd. Med en stigning i den animalske produk-

tion på 3 pct. om året samt med hensyntagen til den arbejdsproduktivitetsstig-

ning, der er en følge af nyinvesteringerne, kan det skønnes, at forøgelsen vil

give en merbeskæftigelseseffekt i forhold til uændret produktion på 3.000 pr.

år målt i helårsarbejdere. Det skal imidlertid bemærkes, at sådanne forskyd-

ninger i beskæftigelsen formentlig vil dække over ganske store forskydninger i

det faktisk præsterede antal arbejdstimer pr. landmand, idet arbejdstimeindsat-

sen hos unge landmænd er væsentlig større end hos de ældre, der forlader er-

hvervet. Endvidere må det antages, at en sådan udvikling vil medføre en reduk-

tion i landmændenes arbejde uden for landbruget og en hel eller delvis stands-

ning af nedgangen i medhjælperantallet.

En forøgelse af den animalske produktion vil have en positiv indflydelse

på produktion og beskæftigelse i andre erhverv, der forsyner landbruget med

driftsmidler (growaresektoren) og maskiner. Tilsammen er der i disse forsy-

ningssektorer beskæftiget ca. 18.000 mand ved produktion m.v. til det danske

landbrug. En årlig stigning på ca. 3 pct. i den animalske produktion må groft

anslået antages i det første år at bevirke en beskæftigelsesforøgelse på 5oo -

600 mand i disse erhverv og noget mindre i de følgende år.

Inden for landbrugets forædlingsvirksomheder er der mulighed for at nå en

øget beskæftigelse gennem en større animalsk produktion, anfanget vil afhænge

af den værditilvækst (forarbejdningsgrad), der tilføres råproduktet, og forar-

bejdningsgraden vil være bestemt af efterspørgslen på hjemmemarkedet og til eks-

port samt af virksomhedernes konkurrenceevne og markedsføringsindsats. Afsæt-

ningsudviklingen på hjemmemarkedet kan forventes at medføre en højere forarbejd-

ningsgrad.

Der er for tiden ansat 2o.ooo personer i den kødforarbejdende industri,

ll.ooo personer i den mælkeforarbejdende industri og 75o personer i ægpakkeri-

erne. lait omkring 32.000 personer.

Den kødforarbejdende industri har i de senere år behandlet ca. 1,1 mill,

tons kød årligt, hvoraf svinekødet udgør 7o-75 pct. Svinekødets andel har i de

senere år været faldende, og oksekødets andel stigende. Dette har medført fal-

dende beskæftigelse, idet forarbejdningsgraden er væsentlig større for svine-

kød end for oksekød.
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Under forudsætning af en stigning i den animalske produktion på 3 pct.

cm året vil den øgede svineproduktion medføre en årlig beskæftigelsesforøgelse

på ca. 3oo mand ved uændret prxDduktionssantnensætning (uændret forarbejdnings-

grad) . Er der tillige basis for at øge forarbejdningsgraden, f.eks. hvis en

større andel af svinekødet forarbejdes til konserves og pølsemagerivarer, kan

det betyde en yderlige vakst i beskæftigelsen på op til 12oo-15oo mand om året

i denne sektor.

På kreaturslagterierne er der besæftiget ca. 3.5oo personer, og forarbejd-

ningsgraden af oksekød har som nævnt været betydelig mindre end for svinekød.

En stigning i oksekødproduktionen vil kun have en mindre effekt på beskæftigel-

sen, men der er mulighed for gennem en øget forarbejdningsgrad at øge antallet

af beskæftigede.

Den mælkeforarbejdende industri med ll.ooo ansatte er det andet store ar-

bejdsområde inden for landbrugets forcirbejdningsvirksomheder. Sektoren er præ-

get af fortsatte strukturændringer med nedlæggelser af produktionssteder og

indførelse af mindre arbejdskrævende teknik. I denne sektor må det antages, at

beskæftigelsen kun kan fastholdes ved udvidelse af mælkeproduktionen, medens

der ved en uændret produktion må ventes en nedgang i antallet af beskæftigede

på ca. 3oo mand årligt.

En udvidelse af produktionen af fjerkrækød kan næppe påregnes at give

nogen væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt i slagterierne.

Sammenlagt kan beskæftigelsesforøgelsen uden for primærbedrifter ved en

årlig produktionsforøgelse på tre pct. i forhold til en uændret produktion for-

sigtigt skønnet opgøres således:

1. år 2. år 3. år

Byggesektoren 7.5oo mand 7.5oo mand 7.5oo mand

Grovvare- og

maskinsektoren 6oo - 9oo - 1.2oo -

Slagterisektoren 3oo - 6oo - 9oo -

Mejerisektoren 3oo - 6oo - 9oo -

Samlet merbeskæftigelse 8.7oo mand 9.6oo mand lo.5oo mand

Under forudsætning af, at produktionsforøgelsen forarbejdes til konserves

og pølsemagerivarer bliver merbeskæftigelsen i slagterisektoren og den samlede

merbeskæftigelse følgende:

1. år 2. år 3. år

Slagterisektoren 1.6oo mand 3.2oo mand 4.800 mand

Samlet merbeskæftigelse lo.ooo mand 12.2oo mand 14.4oo mand
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Ovenfor er alene diskuteret de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en

udvidelse af den animalske produktion. Der er derimod ikke taget hensyn til æn-

dringer i forarbejdningen af den nuværende produktion. Såfremt der tillige fin-

der en omlægning sted af den nuværende landbrugseksport mod markeder, hvor der

er mulighed for afsætning af mere forarbejdede animalske produkter, vil dette

have en højere beskæftigelsesfreimende effekt. Ligeledes må den løbende ændring

i afsætningsmønstret på hjemmemarkedet antages at trække i samme retning.

3. Valutaindtjening

Det må antages, at en udvidelse af den animalske produktion stort set

skal afsættes til eksport. Ved en vurdering af virkningen heraf på betalings-

balancen må der tages hensyn til øget forbrug af foder m.v., enten i form af

merimport af foderstoffer eller mindre eksport af korn. I de seneste år har im-

porterede foderstoffer, gødning, maskiner o.a. udgjort ca. 3o pct. af produk-

tionsværdien ab landmand. Hertil kommer værdien af det anvendte brændstof og

andre hjælpestoffer. Ved marginale ændringer af produktionen må det skønnes,

at en trediedel af stigningen i produktionsværdien medgår til køb af importe-

rede driftsmidler.

Værdiforøgelsen i landbrugets forarbejdnings- og afsætningsled har i de

seneste år svaret til 35-4o pct. af produktionsværdien ab landmand. For okse-

og kalvekød har værditilvæksten ligget på omkring 2o pct. En produktionsforø-

gelse i forarbejdnings- og afsætningsleddet af det foran anførte omfang kan

antagelig ske uden yderligere anvendelse af importerede råstoffer.

Med udgangspunkt i en produktionsværdi ab landmand i 1976 på 16,9 mia. kr.,

en værditilvækst på 35 pct. i forarbejdnings- og afsætningsleddet og en uændret

udbudssaimiensætning vil en stigning på 3 pct. i den animalske produktion med-

føre en nettovalutaindtjening på omkring 5oo mill, kr,

Forudsættes en årlig stigning på 3 pct., kan nettovalutaindtjeningen an-

tages at blive:

1. år 5oo mill. kr.

2. år l.ooo mill. kr.

3. år 1.5oo mill. kr.

Ovennævnte beregninger er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed.

Usikkerheden er dog ikke større, end at de angivne talstørrelser kan indgå i

et beslutningsgrundlag ved tilrettelæggelsen af en fremtidig landbrugspolitik.
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4_. Oversigt over de statsf inansielle konsekvenser

Gennemførelse af flere af udvalgets forskellige forslag vil i begrænset

omfang have statsfinansielle konsekvenser i form af øgede udgifter og formind-

skede indtægter.

4.1. Forslagene i kapitel III om lancjbrugsbedrif terne

4.1.1. Udvalget har givet tilslutning til et EF-forslag om forhøjet mo-

derniseringsstøtte til unge nyetablerede landmænd. Gennemførelse af forslaget

vil nødvendiggøre en forhøjelse af den nuværende tilsagnsramme fra 5o mill. kr.

til ca. 58 mill. kr. pr. år. EF's landbrugsfond refunderer 25 pct. af udgif-

terne.

4.1.2. Gennemførelse af forslaget om udbetaling af moderniseringsstøtte

i form af kapitaltilskud i stedet for rentetilskud til nyetablerede landmænd

vil på længere sigt indebære besparelser. På kort sigt vil det nødvendiggøre

en forhøjelse af tilsagnsrantnen fra de nuværende 50 mill. kr. til ca. 120 mill,

kr. Kapitaltilskuddenes andel af denne tilsagnsramne vil udgøre. 8o-9o mill. kr.

og rentetilskuddenes andel 3o-4o mill. kr. årligt. Kapitaltilskuddene udbetales

på een gang, medens rentetilskuddene udbetales over lo år. EF's landbrugsfond

refunderer 25 pct. af udgifterne. Gennemførelse af forslaget vil tillige betyde,

at refusionerne fra EF's landbrugsfond fremskyndes væsentligt, d.v.s. forslaget

vil på kortere sigt have en positiv virkning på betalingsbalancen.

4.1.3. Udvalget har drøftet et forslag om investeringstilskud son led

i en generel aktivitetsfremmende politik. Udgifterne til forslagets gennemfø-

relse vil afhænge af, i hvilket omfang man ønsker at stimulere beskæftigelsen.

4.1.4. Udvalget har endvidere henledt opmærksomheden på, at man i ste-

det for ved investeringstilskud kan. stimulere investeringsaktiviteten gennem

tilpasning af de skattemæssige regler for afskrivning, investeringsfond, hen-

læggelser og investeringsfradrag. Gfennemføres der ændringer i de nævnte regler

vil dette få visse statsfinansielle konsekvenser. Disse må dog vurderes i lyset

af de samlede direkte og indirekte samfundsøkonomiske virkninger af den øgede

investeringsaktivitet.

4.1.5. Den nugældende lov cm tilskud til dræning og vanding er foreslå-

et forlænget udover finansåret 1976/77. En opfyldelse af behovet må antages at

ville betyde merudgifter på ikke under 4o mill. kr. om året. Landbrugsministe-

riet har nedsat et udvalg, hvis opgave er nøjere at vurdere behovet og mulig-

hederne for kunstig vanding i dansk landbrug.

4.1.6. Udvalget foreslår en øget forskningsindsats vedørende landbrugets
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produktionsbygTiinger og vedrørende problemerne omkring indkøring af nye stald-

anlæg og større besætningsudvidelser. Udvalget foreslår endvidere indførelse

af tilskudsmuligheder for landmænd, der gennemfører staldbygningsinvesteringer

af eksperimentel karakter. Gennemførelse af disse forslag vil betyde behov for

en nybevilling på foreløbig 5-lo mill. kr. årligt.

4.1.7. Der er i udvalget nævnt mulighed for en forhøjelse af tilskuds-

mulighederne til fordel for udbygning af husbondafløserordningerne. En forhøjel-

se af tilskuddene inden for modern!seringslovens rammer vil betyde en merudgift

på op til 5OO.OOO kr. årligt.

4.1.8. Spørgsmålet an ændring i reglerne for ydelse af dagpenge til

selvstændige erhvervsdrivende, bl.a. 5-ugersreglen, er blevet rejst i udvalget.

En ændring af disse regler vil i givet fald være af generel karakter, og en

eventuel merudgiftsberegnlng må derfor omfatte samtlige relevante erhvervsgrup-

per. Udvalget har ikke foretaget en vurdering af de forventede merudgifter.

4.2. Forslagene i kapitel IV om landbrugets generationsskifte

4.2.1. Udvalget har stillet forslag om forbedring af reglerne for ud-

lån og etableringstilskud til yngre jordbrugere. Gennemføres forslaget om for-

højelse af den maksimale handelsværdi fra de "nuværende 600.000 kr. til 1,2 mill,

kr. med virkning fra finansåret 1977/78 vil dette betyde en forhøjelse af ud-

gifterne til etableringstilskud fra de budgetterede 15,3 mill. kr. til ca.

23,6 mill. kr. De statslige udlån vil blive øget fra 83,5 mill. kr. til ca.

135 mill. kr. Gennemføres den foreslåede ændring af reglerne for beregning af

tilskud og lån i tilfælde af halvpartserhvervelser, vil dette antagelig på

kort sigt betyde besparelser. På længere sigt vil det imidlertid betyde en for-

øgelse af de samlede uägifter på ca. 5 pet.. Dette vil svare til en forøgelse

af de budgetterede udgifter til etableringstilskud for finansåret 1977/78 med

ca. 1 mill. kr. og et øget statsligt udlån på ca. 7 mill. kr.

4.2.2. Spørgsmålet om å jour-føring af reglerne for skattebegunstiget

opsparing og lempelse af indkomstskatten for nyetablerede er rejst i udvalget.

Gennemførelse af det i kapitel IV nævnte forslag vil i givet fald være af gene-

rel karakter. Udvalget har ikke skønnet over de statsfinansielle konsekvenser,

men disse vil antagelig være af begrænset omfang.

4.2.3. Udvalgets flertal har stillet forslag til ændring og justering

af reglerne for særlig indkomstbeskatning. Gennemførelse af disse forslag vil

på kortere sigt have begrænsede statsfinansielle konsekvenser, såfremt ændring-

erne og justeringerne begrænses til at vedrøre salg af egentlige landbrugsejen-

domme.
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4.3. Forslagene i kapitel V og VI vedrørende landbrugsloven og dens admini-

stration m.v.

{"ferudgifterne ved gennemførelse af de forskellige forslag vil være be-

grænsede, og deres størrelse vil afhænge af valget af de administrative ændrin-

gers karakter.

4.4. Forslagene i kapitel VTI om foradling og afsætning af landbrugsprodukter

4.4.1. Udvalget har stillert forslag om forstærket eksportfreirmeindsats

for animalske landbrugsprodukter. Udvalget finder, at der bør anvendes yderli-

gere 5o mill. kr. til dette formål. Der er ikke taget stilling til finansierin-

gen af denne udgift.

4.4.2. Spørgsmålet om en større statslig andel af udgifterne ved den

offentlige kontrol med de veterinære: bestemmelsers overholdelse er rejst i ud-

valget. For finansåret 1976/77 udgjorde erhvervets andel af disse omkostninger

ca. 52 mill. kr. Besparelser gennem forenkling og rationalisering bør overvejes

nærmere.

5_. Konklusion

Udvalgets analyser af udviklingen i dansk landbrug viser, at der er mu-

lighed for en ekspansion af den animalske produktion. Forudsætningerne herfor

er iværksættelse af forslag, der fremmer investeringerne, øger forskningsind-

satsen, fremmer en hensigtsmæssig strukturudvikling og den bedst mulige land-

brugsmæssige udnyttelse af de givne arealressourcer, samt letter landbrugets

generationsskifte.

Udvalgets analyser viser endvidere, at der er mulighed for at afsætte

en øget og højere forædlet animalsk produktion. En produktionsudvidelse skaber

dermed mulighed både for en øget beskæftigelse og for større valutaindtjening.

En stimulering af aktiviteten i landbrugssektoren må nødvendigvis være et led

i regeringens og folketingets generelle, økonomiske og erhvervsmæssige politik.

Såfremt man skal opnå en ekspansion i den animalske produktion, vil der imid-

lertid være behov for at stimulere udviklingen i landbrugssektoren gennem se-

lektive foranstaltninger, som nævnt i de foregående kapitler. (anfanget af dis-

se midler må indpasses i statens generelle udgiftspolitik, herunder eventuelle

midlertidige foranstaltninger til fremme af udviklingen i de erhverv, der i

særlig grad kan udvide indtjeningen af frearmed valuta. De midler, der anven-

des i landbrugssektoren, må derfor afstemmes med behovet i andre erhverv.

Der er i udvalget enighed cm, at: det med relativt begrænsede offentlige
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midler, son led i en generel erhvervsfraunende politik, er muligt i betydelig

grad at øge erhvervsaktiviteten i landbrugssektoren til gavn for både betalings-

balancen og beskæftigelsen.

Der er i udvalget enighed om, at der er en samfundsmæssig interesse i

at stimulere aktiviteten i landbrugssektoren. Dette gælder såvel på kort sigt,

hvor især beskæftigelses- og betalingsbalanceudviklingen må indtage en central

plads i den økonomiske politik, son på længere sigt, hvor et effektivt og ek-

spanderende landbrugserhverv må være et vigtigt led i den danske erhvervsstruk-

tur.

Udvalgets forslag tager derfor sigte på i en samlet erhvervsfremmende

politik at mindske den usikkerhed omkring fremtiden, som i dag kendetegner

landbruget. En forudsætning for en dynamisk udvikling i landbrugssektoren på

længere sigt er dog, at det gennem en fast, generel økonomisk politik lykkes

at tilvejebringe og fastholde såvel indre som ydre ligevægt i dansk økonomi.
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Alle transaktioner mellem deltagerne foregår som rene bogførings-

transaktioner uden håndtering af fysiske værdipapirer. Transaktio-

ner på værdipapirkonti kan foregå såvel med som uden modsvarende

pengekontotransaktioner. Fysisk håndtering vil finde sted i det

omfang, deltagere handler med ikke-deltagere, og hvor deltagere

trækker det indskrevne materiale ud af CEDEL.

For at undgå fejl er der udarbejdet et formaliseret indberetnings-

og kodesystem. Ved en transaktion skal begge parter indsende en

instruktion til CEDEL. Transaktionen effektueres ikke, før det er

kontrolleret, at indberetningerne fra parterne er enslydende, og

vil blive afslået, hvis indberetningerne indeholder formelle fejl,

eller hvis de pengebeløb og værdipapirer, som transaktionen berø-

rer, ikke er til stede i nødvendigt omfang. I de tilfælde, hvor

ordrer afvises, modtager parterne meddelelse herom. I CEDEL bliver

ordren sat på venteliste i en bestemt periode, inden for hvilken

fejl kan rettes efter nærmere angivne procedurer.

Deltagere i CEDEL modtager hver dag opgørelse over bevægelser på

deres værdipapirkonti og pengekonti samt lister over afviste or-

drer og ordrer på venteliste. Opgjort på måneds-, kvartals- og/el-

ler årsbasis modtager deltagerne opgørelser over rentetilskrivnin-

ger, indfrielse af udtrukne værdipapirer, gebyrberegning, behold-

ningsopgørelser o.s.v.

Deltagere opkræves gebyrer, der afhænger af antal transaktioner og

den nominelle værdi af de indskrevne værdipapirer. For deltagere,

hvis transaktioner og beholdninger ellers ville medføre meget store

gebyrer, er der en særlig rabatordning. Gebyrer for transaktioner

opkræves hos sælgeren. Indskrivning af værdipapirer foregår uden

beregning, hvorimod der erlægges gebyr ved udtrækning af fysiske

værdipapirer.

Der erlægges større gebyrer ved transaktioner med nummererede vær-

dipapirer end ved transaktioner med unummererede. Overførsler i-

mellem en deltagers konti for nummererede og unummererede værdipa-

pirer betragtes som enhver anden konto-til-konto overførsel og be-

lægges med sædvanlige gebyrer.
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I første halvår af 1975 blev der foretaget værdipapirtransaktioner

til en nominel værdi af ca. 6,5 miaus.$.Der er 64o deltagere i

CEDEL og ca. 1.4oo forskellige papirer indskrevet til en samlet no-

minel værdi af ca. 7,2 mia US.$.

Schweiz.

I Schweiz findes selskabet SEGA (schweizerische Effekten-Giro AG),

der er et af de schweiziske banker i 197o etableret aktieselskab.

Selskabet ledes af en af aktionærerne udnævnt bestyrelse. Børsnote-

rede aktier og obligationer kan optages i systemet, men obligatio-

ner med udtrækning eller sådanne papirer, hvor den for emissionen

ansvarlige bank ikke er SEGA-medlem, kan ikke optages i systemet.

For banker, der er medlem af fondsbørsforeningen og opererer på

børsen, er deponeringen af værdipapirer obligatorisk. Por andre

banker og privatkunder er det frivilligt at foretage deponering

af værdipapirer i SEGA. Af schweiziske aktier er 5o pct. af de i

omløb værende værdipapirer deponeret. For udenlandske aktier er

forholdene ikke kendt. Ca. 5o pct. af obligationerne er deponeret

hos SEGA. I alt er ca. 85 mio stykker aktier omfattet af ordnin-

gen. De første optagelser i SEGA skete serievis. Efter at de før-

ste værdipapirer var optaget, trådte også den obligatoriske bogfø-

ringsmæssige levering (giro) i kraft for børsbankerne. Af retsli-

ge grunde skal værdipapirerne fysisk være til stede, og selskabet

har et centralt bogførings- og opbevaringssted. Værdipapirer kan

dog desuden ind- og udleveres på landets 5 hovedbørssteder.

Værdipapirtransaktionerne udføres hurtigt ved hjælp af clearing-

systemet, idet selve værdipapirerne forbliver samlet i depot, såle-

des at bevægelserne udelukkende viser sig på kontiene. Der fore-

ligger ikke oplysninger om de økonomiske besparelser ved ordningen,

men der spares meget tid, ligesom de sikkerhedsmæssige forhold ved

ikke at skulle håndtere og transportere selve værdipapirerne anses

for en fordel. Da ordningen blev iværksat, opstod ingen særlige

juridiske problemer, idet SEGA blev opbygget på den eksisterende

lovgivning.
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Sverige.

I Sverige er Värdepapercentralen VPC AB oprettet i 1971, da en lov

vedrørende forenklet' håndtering af aktier trådte i kraft. VPC's

formål er ved hjælp af moderne avanceret teknik at forenkle admini-

strationen af aktiebreve for såvel den enkelte investor som for de

aktieselskaber, der måtte tilslutte sig ordningen.

VPC ejes af bankerne og vekselererne samt staten, der ejer halvdelen

af aktierne.

VPC har følgende opgaver: løbende at føre aktiebog for de tilslut-

tede selskaber, at udarbejde udskrifter af aktiebøger på fastsatte

tidspunkter, at udfærdige aktiecertifikater, at distribuere udlod-

ninger og emissionsbeviser, at distribuere årsregnskaber m.v.

Det er frivilligt, om aktieselskaber vil tilslutte sig VPC. Deri-

mod vil alle aktionærer i et selskab, som er tilsluttet VPC, være

tvunget til at gå med ind under ordningen.

Beslutningen om, hvorvidt et selskab tilslutter sig VPC, træffes på

en generalforsamling i selskabet, hvorefter bestyrelsen bemyndiges

til at effektuere tilslutningen på et hensigtsmæssigt tidspunkt.

Aktieselskabet anmoder derefter aktionærerne om at aflevere gamle

aktiebreve til et pengeinstitut sammen med en anmeldelsesseddel til

VPC. Pengeinstituttet foretager nu det videre arbejde i relation

til VPC, idet oplysninger om gamle aktionærer, d.v.s. personlige da-

ta og antal aktier i selskabet videresendes til VPC. På grundlag

af disse data udsteder VPC aktiecertifikater i det pågældende sel-

skab. Aktionærer modtager et certifikat for hvert selskab, den på-

gældende aktionær har aktier i. Certifikater trykkes på blanketter

med specielt bundtryk for hvert selskab.

Ved omsætning af aktier adviseres VPC gennem et pengeinstitut. Sæl-

ger modtager herefter nye opdaterede certifikater, medens køber mod-

tager et certifikat på det erhvervede beløb. Har køber således i

forvejen certifikater i det pågældende selskab, kan han ved henven-

delse til VPC få samlet sin aktiepost i selskabet på et certifikat.



148

VPC giver meddelelse til berørte aktionærer om nyemissioner, fonds-

emissioner og splits. Aktionærerne disponerer fortsat igennem pen-

geinstitutterne i sådanne anliggender, og VPC udsteder certifikater

på grundlag af oplysninger fra det pengeinstitut, der forestår e-

missionen.

Et certifikat kan påtegnes i VPC, således at udlodninger og rettig-

heder i forbindelse med emission tilgår orediemand.

Ti dage før, et selskab afholder generalforsamling, udarbejder VPC

en aktiebogsudskrift indeholdende oplysninger om samtlige aktiebe-

siddelser i selskabet. Kun de, der er indført i denne aktiebogsud-

skrif t, har stemmeret. Udskriften vil være tilgængelig for alle,

der er opført heri. To gange om året offentliggør VPC aktiebogs-

udskrifter for alle tilsluttende selskaber indeholdende aktiepo-

ster, der er større end 5oo aktier. Denne regel begrundes med, at

aktiebogen ellers alene ville forefindes i magnetbåndsform.

For den enkelte investor er det udgiftsfrit at have en aktieporte-

følje indskrevet i VPC, ligesom der heller ikke pålægges ham om-

kostninger i forbindelse med købs- og salgstransaktioner og de der-

med følgende certifikatudstedelser og -opdateringer. Alle udgifter

i så henseende afholdes af VPC. VPC's samlede omkostninger dækkes

herefter fuldt ud af de aktieselskaber, der er tilsluttet ordnin-

gen. Selskaberne belastes efter et omfattende tarifsystem, hvor

der er specificeret gebyrer for en lang række af VPC's serviceydel-

ser.

Ved udgangen af 3. kvartal 1976 var 9o af 97 børsnoterede selska-

ber tilsluttet VPC. I 1975 nyregistreredes 96.ooo aktieposter, og

det forventes, at VPC i 1976 vil få en nyregistrering på 14o.ooo

poster. Ultimo 1975 var der indskrevet 764.000 poster.

Omsætning, emission samt nyregistrering m.v. medførte, at der i

1975 udstedtes 519.000 certifikater.

Udgifterne ved VPC's drift dækkes ved de opkrævede transaktionsge-

byrer.
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VPC har i perioden 1971-1975 haft en meget kraftig vækst i omsætnin-

gen - fra 2,4 mio s.kr. til 35,3 mio s.kr.

Driftsomkostninger incl. afskrivninger udgjorde i 1975 ca. 33,6

mio s.kr., hvoraf ca. 13 mio s.kr. gik til dækning af tjenesteydel-

ser udført af pengeinstitutter.

Storbritanien.

The Stock Exchange i London fører et register over næsten alle

slags værdipapirer. Det fremgår af registret, hvem der er indeha-

vere af værdipapirerne, medens de enkelte ejere blot har et certi-

fikat, som angiver, at de er ejere og dermed indført i registret.

The Stock Exchange har i de seneste år arbejdet på en gennemgriben-

de omlægning af handel med værdipapirer. Når omlægningen er tilen-

debragt, vil al handel og de deraf følgende afregninger foregå via

et edb-anlæg. Det nye system, som betegnes TALISMAN (Transfer Ac-

counting and Lodgement for Investors, Stock MANagement for job-

bers) vil medføre en central afregning af alle handler. Af de for

udvalget foreliggende oplysninger synes at fremgå, at det nye engel-

ske system vil være meget lig det, udvalget foreslår gennemført i

Danmark. De fysiske værdipapirer vil dog ikke blive helt afskaf-

fet, men brugen heraf vil blive væsentlig reduceret.





English summary

Elimination of paper handling on the securities market.
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Background.

Rationalisation of the procedures required for the issuing of and

trade in securities in general and bonds in particular has been

the subject of deliberations in Denmark for a few years. In the

case of bonds, the deliberations have been concerned not only with

the initial issuing and subsequent dealings, by sale or otherwise,

but also with safe-keeping of bonds, because most bond holders pre-

fer to place their bonds in safe custody in order to avoid the

trouble of keeping the bonds and the coupon sheets attached to

them.

These procedures have their origin in the Danish mortgage-credit

system: Loans secured on real property are obtained from associa-

tions of borrowers, known as mortgage-credit institutes. For such

loans, borrowers issue mortgage deeds to the institutes which, in

turn, issue mortgage-credit bonds in series. Bonds of any one

series are jointly secured by the mortgage deeds issued for loans

obtained by borrowers of that series. Mortgage-credit bonds are

taken up by investors who place their funds in such securities.

Bonds normally run for very long periods, but may be drawn for

redemption before maturity. Interest on bonds is normally paid

twice a year by cashing the coupons attached to bonds.

In recent years, the deliberations have been concerned especially

with the question how it would be technically and legally feasible

to eliminate the need for the physical documents, i.e. the instru-

ments of debt: bonds and coupon sheets. There are several reasons

for this, notably the growing volume of bonds in circulation: In

1968, the nominal value of circulating bonds was about Kr. 62 billion,

in 197o it had gone up to Kr. 85 billion, in 1973 to Kr. 139 billion

of which mortgage-credit bonds represented about 18 million instru-

ments of debt. By mid-1976 the figures had reached respectively

Kr. 212 billion and 24 million instruments.
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In addition to the matter of volume it may be noted that more than

half the bonds in circulation - today even 71 per cent - is held

in safe custody by mortgage-credit institutes. A large proportion

of these bonds is never traded; they are held in the respective

institutes from the time of issue until redemption, either by

drawing or by redemption at maturity.

During the first half of the 197os these questions of rationalisa-

tion were studied by several commitees sponsored partly by the

Copenhagen Stock Exchange and partly by the Mortgage-Credit Council.

This Council consists of representatives of the individual institu-

tes and has certain co-ordinating functions vis-a-vis public

authorities and in the internalrelations between the institutes.

In 1974 a committee set up under the Council's auspices presented

a report on reduction or elimination of the physical handling of

bonds; the committee recommended that bonds, as physical instru-

ments, in principle should be abolished altogether.

New committee, its terms of reference and appointment.

In December 1975 the Minister of Housing appointed a committee to

consider how the use of physical bonds could be reduced or rendered

superfluous. Taking its cue from the above mentioned report this

new Committee was asked to consider the problems arising from a

system where no paper handling would be required, to suggest such

legislative action as the Committee considered necessary, and to

submit specific proposals for such legislation.

The Committee was also asked to consider how deposits af bonds as

well as transactions in bonds could be organised in a practical and

efficient way, whether it would be possible to avoid introducing

certificates to replace physical bonds, whether a centre should

be set up to handle only transactions in bonds or whether it would

be preferable to set up a securities centre to issue bonds, handle

trade in bonds and payment of interest as well as capital under

the terms set out in the bonds.

The following authorities and organisations were represented on

the new Committee:
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The Ministries of Housing, Trade and Industry, Justice, and Finance,

the Mortgage-Credit Council, the Copenhagen Stock Exchange, the

Danish Bankers Association (commercial banks), the Association of

Danisk Savings Banks, the Insurers' Society and the Central Bank

(Danmarks Nat ionalbank).

Arguments and conclusions.

The Committee agreed that it should not confine its deliberations

to the question of abolition of physical bonds. Any new system

should, to the extent it is economical and technically and legally

feasible, cover the widest possible range of securities, not only

bonds but also shares - notably those quoted on the Copenhagen

Stock Exchange - and possibly other securities as well.

On the question of the centre - whether it should have one function

or a combination of functions - the Committee found that a Securi-

ties Centre chould be established to handle issuing as well as

transactions in securities and to pay interest and dividends.

Bond holders have so far been free to decide whether they want

their bonds held in safe custody or in a mortgage-credit institute.

The Committee proposes that the safe-custody system be made

obligatory: The Securities Centre issues the bonds, but investors

do not receive the physical instruments: instead, the Securities

Centre opens an account in the investor's name and records

transactions on his account by means of an EDP system. The account

holder gets a receipt showing the general and specific terms of his

claim, and he can always ask for a statement evidencing the exact

amount of his "bonds" (claims) on each mortgage-credit institute.

The Committee's arguments and conclusions are set out in Chapters

II-VI in its report:

Chapter II reviews the technical problems arising from the abolition

of physical securities. The Committee proposes that a Securities

Centre be established in order to achieve the highest possible

level of efficiency. A separate technical report (Annex I to the

Committee's Report) describes the proposed structure of the

Securities Centre.
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Its functions should be:

- to record transactions in securities reported to the Centre

by dealers registered with it. The securities traded and

their value will be recorded by way of a clearing system;

- to record transactions made between accounts pursuant to

instructions from account holders;

- to record notices received from issuers of securities about

additions to or reductions of issues;

to undertake drawings of bonds pursuant to instructions

received from bond-issuing institutes;

- to disburse interest and divident as well as matured capital

amounts;

- to undertake various service functions on behalf of joint-

stock companies registered with the Securities Centre.

The Centre will thus have two main functions: (i) to handle all

procedures in connection with deposits of bonds and shares, and

(ii) to record transactions made in securities on the Copenhagen

Stock Exchange and dealings associated with such transactions.

In order to handle these transactions and ensure the necessary

recording af deposits, a system of "transactions accounts" is to

be organised comprising:

all bond-issuing institutes and units

all joints-stock companies whose shares are quoted on the

Stock Exchange

the Central Bank

other banks (commercial banks and savings banks)

Stock-Exchange brokers

large units approved by the Board of the Securities Centre,

such as public (social-security) funds, insurance companies,

major pension funds and investors who make substantial and

frequent transactions in quoted securities.
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Balances on transactions accounts must be settled for each business

day, both in terms of money and securities. The Centre will thus

have no financial engagement whatever.

For those clients of individual dealers who have no transactions

account with the Centre the dealer must put dealings through his

own transactions account.

Dealers must report to the Centre all necessary data on

transactions, such as the name of the security, whether bought or

sold, the parties to the transaction, nominal amount and proceeds,

and give the Centre the necessary instructions regarding securities

and transfers of amounts.

All forms of transactions between middlemen must be segregated, so

that only the ultimate seller and the ultimate buyer will be

recorded. Amounts of and commissions on such transactions must have

been settled before the recording.

If assets - in securities or money - are not available to settle

a transaction on a business day, the Centre vill record the

deficiency, stop the transaction and notify the dealers involved.

This procedure should preclude losses from arising in connection

with transactions made via the Centre.

In connection with a transaction, assets may be reserved for a

short period. Such reservations will ensure that no other

transactions can be made in assets thus reserved.

The Centre will send statements of account to buyers and sellers.

Account holders of deposits with a mortgage-credit institute may

make transfers from one account to another (without having such

transactions recorded by the Securities Centre).

Chapter III deals with the Committee's deliberations concerning

the financial effects of the Committee's proposal for a technical

solution. The Committee's investigations show that a centralised
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system will save costs for all parties involved - more than

kr. loo million a year.

The financial consequences also bring up the question of how the

cost of establishing and operating a Securities Centre can be

allocated. The Committee proposes that the cost be distributed

in equal proportions over, on one side, mortgage-credit institutes,

public authorities and companies whose securities are traded

through the Centre, and, on the other side, those whose dealings

in securities pass through the Centre, i.e. Stock-Exchange brokers

and banks. Within each of the two groups, costs are to be alloca-

ted according to securities in circulation, respectively number

of transactions.

The Committee's estimate of the cost of establishment and

operation of the Centre is divided into en establishment phase,

a running-in phase, and operation of the system when it has been

fully developed.

In the first phase - establishment - the Committee estimates the

annual cost at Kr. 12 million; after that, the cost is expected

to rise gradually. When fully developed, the system is estimated

to involve an annual cost of Kr. 2o million. These costs can on-

ly be estimated tentatively on the basis of the known costs of

existing EDP installations, and the estimates comprise no provision

for interest and amortisation of initial costs.

Chapter IV contains a discussion of problems arising from the

transition to the new system. The Committee proposes that the

system be implemented by successive stages, starting with all new

series of bond loans. When the necessary experience has been

acquired, circulating bonds of old series will be called in for

obligatory registration by the Centre. In a later phase the scope

of the Centre's activities will be extended to cover shares quoted

on the Copenhagen Stock Exchange.

Chapter V deals with legal problems arising from the proposed

system. The starting point of the Committee's deliberations was

the Danish Bonds Act of 1938. This Act, however, which corresponds
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to similar legislation in the other Scandinavian countries, is

clearly centered on the physical document or security. As the

principal feature of the new system is the proposal for abolition

of physical instruments, the Committee found, for several reasons,

that the main legal problems would have to be settled by a separate

act of parliament. Amendments or additions to the Bonds Act comes

within the scope of the intra-Scandinivian legislative co-operation

and partly because the establishment of a Securities Centre involves

an innovation in the field of bonds of such import that the Committee

found it preferable, also for this reason, to propose that the

activities of the Centre be formalised by separate legislation.

In Chapter VI the Committee presents a proposal for such legisla-

tion.

The Draft Bill states the basic rules governing the management,

activities and financing of the Securities Centre. There are also

proposals for penalties designed to prevent abuse of the information

available at the Centre. Further the proposed Act contains rules

governing the legal effects of registration. Very briefly, these

rules imply that registration will have the same legal consequences

as those existing under the Bonds Act regarding transfers of

securities from one holder to another; account holders whose secu-

rities are deposited with mortgage-credit institutes, public

authorities or companies in which they own securities will also

obtain the same legal status as they had by holding the physical

securities or the coupons attached to them. Hence, there will be

no formal change in the rules in the Bonds Act. These rules will

continue to apply to all securities and ordinary claims which do

not come within the scope of the new system, but physical securi-

ties covered by the new system will become superfluous.

Transitional rules will give the present bond holders a reasonable

respite to bring their securities into conformity with the new

system. The transitional rules also provide for certain exemptions,

notably for loans raised abroad.

The Committee's findings may be briefly summarised as follows: It

will be useful to introduce a system abolishing bonds and quoted

shares; no significant technical or legal problems are expected to
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arise from such a system; financially, the most economical procedu-

re will be to establish a Securities Centre through which bonds

and shares are issued and which handles all operations involving

deposits of securities and recording of transactions in securities.

Chapter VI.

Draft Bill on a Securities Centre.

Section 1 (l) Securities to be quoted on the Copenhagen Stock

Exchange shall be issued through a Securities Centre, which shall

register such securities and dealings in them.

(2) Under this system, the Securities Centre may permit registra-

tion of other similar securities.

Section 2 The Securities Centre shall be a non-profit self-gover-

ning institution. Rules governing the Securities Centre shall be

laid down by the Centre's board of Directors in a Statute approved

by the Minister of Housing. Amendments to the Statute shall also

be subject to approval by the Minister of Housing.

Management.

Section 3 (l) The highest level of management of the Securities

Centre's activities shall be a Board of Directors appointed by the

Minister of Housing. The Board shall consist of a chairman and ten

other members appointed for three-year terms of office: Four mem-

bers shall be nominated by organisations representing the issuers

of registered securities; four members shall be nominated by or-

ganisations representing the dealers in securities; one memoer

shall be nominated by the Central Bank (Danmarks Nationalbank),

and one member shall be appointed for the special purpose of looking

after the interests of the owners of registered securities.

(2) Similarly, the Minister of Housing shall appoint a deputy

chairman and deputies for each of the other members of the Board

of Directors.
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Section 4 The Board of Directors shall appoint a Board of Managers

to manage the current activities of the Securities Centre. In

managing these activities the Board of Managers shall take

reasonable care, acting in conformity with directives given by the

Board of Directors.

Section 5 Separate departments may be established under the

Securities Centre. Such departments, acting on behalf of the

Centre, shall take part in one or several of its functions. The

legal effect or registrations shall, however, be governed by the

rules laid down in sections 7-12 below.

Receipts.

Section 6 The Securities Centre shall issue receipts to owners of

registered securities. A statement of account shall be attached

to every receipt, listing the securities registered on the date

when the statement was made out.

Legal effects of registration.

Section 7 Payment in full discharge may be made in conformity

with the Centre's general terms and the special terms registered

for securities.

Section 8 (l) Transfers of registered securities by way of sale

or pledge shall be recorded in the Securities Centre in order to

become valid against the transferor's creditors and bona fide

transferees.

(2) An agreement or proceedings by a creditor cannot invalidate

an unregistered right unless such agreement or action itself has

been registered, and the acquiring party to the agreement must be

acting in good faith.

(3) The legal effect of a transfer shall commence from the time

when it is notified to the Securities Centre. If mutually con-
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flicting rights are notified on the same day, they shall be

regarded as having been notified simultaneously; they shall be

registered provisionally, but they will be deleted if the matter

is not settled within a time-limit fixed by the Securities Centre.

Section 9 When a transfer has been registered in the Securities

Centre, the transferee's right shall not be invalid even if the

transferor was legally incompetent or had no right to make the

transfer, unless the transferee was aware of this or failed to

act with reasonable care.

Section lo The Securities Centre shall notify registrations both

to holders of registered rights and to parties notifying such

rights, or inform these parties of any fact in the register which

will prevent the transfer.

Section 11 The rules in Sections 15-18 of the Bonds Act shall

apply to registered rights mutatis mutandis, except that registra-

tion of the right shall replace possession.

Section 12 Registered rights shall become statute-barred according

to the general rules of law.

Secrecy.

Section 13 (1) Any person passing on or making unauthorised use

of information which has come to his knowledge by way of his

connection with the Securities Centre shall be punishable by fine,

simple detention or ordinary imprisonment for up to two years.

(2) Corresponding penalties shall be applicable to persons who,

without having taken part in the offence, obtains or makes

unauthorised use of such information.

(3) Offences shall be prosecuted by the police. The legal remedies

provided for in the Administration of Justice Act, Chapters 68, 69,

71 and 72, shall apply in the same way as the apply to offences

prosecuted by the Public Prosecutor.
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Finance•

Section 14 The costs incidental to the establishment and

activities of the Securities Centre shall "be defrayed by the

participating authorities, institutes and companies in proportion

to the amounts of registered securities and the amounts of trading

under rules to be specified in the Statute of the Securities

Centre.

Section 15 The Centre's annual accounts shall be approved by the

Board of Directors. The accounts, etc. shall be examined by a

state-certified public accountant appointed by the Centre's Board

of Directors. After the approval and audit, the accounts shall

be published.

Section 16 The Securities Centre shall be liable to pay damages

for any loss arising from errors in connection with registration

of rights, even if such errors were accidental. If the person

who has suffered the loss was a party to the error, deliberately

or inadvertently, the damages may be reduced or cancelled.

Entry into force and transitional provisions.

Section 17 (1) This Act shall enter into force on 1979. The

application of the rule requiring quoted shares to be issued and

registered through the Securities Centre may, however, be deferred

by the Minister of Housing.

(2) Under rules to be promulgated by the Minister of Housing,

quoted securities issued before the Act enters into force shall be

called in for registration in the Centre, subject to a notice of

not less than two years. For securities registered in the registra-

tion departments of mortgage-credit institutes when the Act enters

into force, the notice may be reduced to six months.

(3) On the expiry of the respite referred to in the first sentence

of sub-section (2), disbursement of interest and divident on

quoted securities which have been called in but not yet registered,
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shall be subject to the condition that the securities shall be

registered in the Centre at the sajne time.

(4) Sub-sections (2) and (3) shall apply mutatis mutandis to

cases where permission is granted for registration of the

securities referred to in section 1 (2) and of securities which

are not admitted for quotation on the Copenhagen Stock Exchange

until after they have been issued.

Section 18 Premium lottery bonds issued by the goverment in

pursuance of Act No. 123 of 23 March 1948 as amended, Act No. 277

of 9 June 1948 as amended, Act No. 326 of 28 November 1958 as

amended, Act No. 2o8 of 4 June 1965 as amended, Act No. 213 of

23 May 1969 and Act No. 37 of 26 January 1977, shall not be

called in for registration in the Centre.

Section 19 (1) Foreign securities shall not come within the

purview of this Act.

(2) On the recommendation of the Securities Centre the Minister

of Housing may order that securities which have been, or will

be, issued in connection with foreign loans or capital imports,

shall not come within the purview of this Act, even if such

securities are admitted for quotation on the Copenhagen Stock

Exchange at the time of issue or later.

Section 2o The Minister of Housing shall promulgate rules gover-

ning the activities of the Securities Centre.

Section 21 (l) This Act shall not apply to Greenland.

(2) The Minister of Housing may approve deviations from the

provisions of this Act to such extent as may be required in

connection with issuance of quoted securities on the Faroe Islands.


