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1. Indledning 

1.1. Formål 

Omfanget af landbrugets investeringer i reale aktiver afhænger bl.a. af, hvad det – udover 
afskrivninger og vedligeholdelse – koster at anvende de pågældende aktiver. I forbindelse 
med analyser af udviklingen i landbrugets investeringer er det derfor vigtigt at kende disse 
nettokapitalomkostninger, der bestemmes i et kompliceret samspil mellem rente, inflation 
og beskatning. 
 
Nærværende notat handler om landbrugets nettokapitalomkostninger. Indledningsvis rede-
gøres for begrebet. Herefter omtales en række simplificerende forudsætninger, der ligger til 
grund for den efterfølgende opgørelse af nettokapitalomkostningerne. I forlængelse heraf 
redegøres for regler i skattelovgivningen, som er af væsentlig betydning for disse omkost-
ninger. Afslutningsvis omtales udviklingen i landbrugets nettokapitalomkostninger siden 
1970 såvel for alle aktiver under ét – eksklusive jord – som for de enkelte aktiver. 
 
Notatet indgår som led i en analyse af udviklingen i landbrugets investeringer gennem de 
seneste årtier. Formålet med analysen er at skabe bedre muligheder for at forklare aktuelle 
svingninger i landbrugets investeringer samt forudsige den fremtidige udvikling. 
 
Det anvendte kapitalomkostningsbegreb, der er udviklet af Fullerton og King (1984), er og-
så et nyttigt redskab i andre sammenhænge. Ved vurderinger af landbrugets økonomiske 
forhold er det således væsentligt, at kravet til kapitalens forrentning fastsættes så korrekt 
som muligt – bl.a. under hensyntagen til inflation og beskatning – ikke mindst fordi land-
bruget er et kapitaltungt erhverv. 
 
Det anvendte kapitalomkostningsbegreb er desuden nyttigt i forbindelse med analyser af 
konsekvensen såvel af eksisterende skatteregler og eksisterende investeringstilskud som af 
påtænkte ændringer heraf. 
 
 

1.2. Baggrund 

Under stærk forenklede forudsætninger – herunder fravær af inflation og beskatning samt 
konstante relative priser – er nettoomkostningen ved anvendelse af reale aktiver – som fx 
landbrugsaktiver – identisk med renten. Som følge af samspillet mellem rente, inflation og 
beskatning findes der imidlertid i praksis intet simpelt udtryk for renten, der afspejler netto-
kapitalomkostningen. 



Den reale lånerente efter skat anvendes ofte i stedet for nettokapitalomkostningen efter skat. 
Det vil sige, at realrenten efter skat tages som udtryk for, hvor stort et realt nettoafkast efter 
skat der kræves af en given investering, for at økonomien netop balancerer. En sådan an-
vendelse af realrenten efter skat er imidlertid problematisk. 
 
Den reale lånerente efter skat fortæller, hvad det koster at låne under hensyntagen til inflati-
on og beskatning. Ved beregningen af realrenten efter skat korrigeres der således for virk-
ningen af, at inflationen udhuler gældens realværdi, samt at virksomheden ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst kan fratrække hele renten, dvs. både den reale del og den del, 
der er kompensation for inflationens udhuling af gældens realværdi. Men det betyder ikke, 
at et realt aktivs nettokapitalomkostning efter skat er lig med realrenten efter skat. Et sam-
menfald forudsætter, at aktivets skattepligtige nettoafkast før renter er identisk med det til-
svarende reale afkast. Denne forudsætning er imidlertid sjældent opfyldt i praksis, og derfor 
er nettokapitalomkostningen efter skat kun undtagelsesvis sammenfaldende med realrenten 
efter skat. 
   
At et realt aktivs skattepligtige nettoafkast før renter oftest afviger fra det tilsvarende reale 
afkast, kan bl.a. skyldes forskelle mellem de skattemæssige og de økonomiske afskrivnin-
ger. Der er navnlig to årsager til sådanne forskelle.  
 
Den ene er, at de skattemæssige afskrivninger almindeligvis fastsættes på et nominelt 
grundlag, dvs. på grundlag af anskaffelsespriser, mens de økonomiske afskrivninger fast-
sættes på basis af genanskaffelsespriser. Den nominelle fastsættelse af de skattemæssige af-
skrivninger indebærer, at afskrivningernes reale værdi udhules under inflation, og det sam-
me gælder følgelig den reale skatteværdi heraf (den reale skattebesparelse) med en forøgel-
se af den skattepligtige indkomst og hermed af skatten til følge. Under inflation bidrager 
den nominelle fastsættelse af de skattemæssige afskrivninger derfor til at forøge nettokapi-
talomkostningen efter skat sammenlignet med realrenten efter skat. Jo kraftigere inflationen 
er, desto mere forøges nettokapitalomkostningen.  
 
Den anden årsag til forskelle mellem skattemæssige og økonomiske afskrivninger er, at de 
maksimale skattemæssige afskrivningssatser gennemgående er større end de økonomiske. I 
de fleste tilfælde er det derfor muligt at fremrykke de skattemæssige afskrivninger i forhold 
til de økonomiske, hvorved beskatningen af et større eller mindre beløb udskydes i en korte-
re eller længere årrække. Forudsat at virksomhedens marginale skattesats forbliver uændret 
over tid, svarer en sådan skatteudskydelse økonomisk set til et rentefrit nominelt lån af  
 



samme størrelse som den udskudte skat. Fremrykningen af de skattemæssige afskrivninger 
trækker derfor – omvendte den nominelle fastsættelse – i retning af at formindske 
nettokapitalomkostningen efter skat i forhold til realrenten efter skat. 
 
At det skattepligtige nettoafkast før renter almindeligvis er forskellig fra det tilsvarende rea-
le afkast kan for nogle aktivers vedkommende desuden henføres til skattemæssige ned-
skrivninger. Sådanne nedskrivninger bidrager – ligesom de forholdsvis store skattemæssige 
afskrivningssatser – til at udskyde beskatningen og hermed formindske nettokapitalomkost-
ningen. 
 
Afvigelsen mellem det skattemæssige og det økonomiske afkast før renter kan desuden 
skyldes, at det skattemæssige afkast – i modsætning til det økonomiske – undertiden omfat-
ter visse rent nominelle kapitalgevinster ud over dem, der kan henføres til, at de skattemæs-
sige afskrivninger almindeligvis fastsættes på grundlag af anskaffelsespriser. Eksempler er 
kapitalgevinster på handelsbesætninger og beholdninger. Beskatningen af sådanne kapital-
gevinster bidrager til at forøge nettokapitalomkostningen efter skat sammenlignet med real-
renten efter skat. 
 
Atter andre årsager til, at reale aktivers skattepligtige nettoafkast før renter kan afvige fra 
det tilsvarende reale afkast, er henlæggelse til investeringsfonds samt brug af etablerings-
kontoordningen.     
 
For investeringer foretaget i årene 1982-89 blev de skattemæssige afskrivninger pris-
talsreguleret til og med 1991. En sådan pristalsregulering forhindrer, at afskrivningernes re-
ale skatteværdi udhules under inflation, hvorved forøgelsen af nettokapitalomkostningen 
undgås. På den anden side formindskes fordelen ved at udskyde beskatningen via frem-
skyndelse af de skattemæssige afskrivninger, da uudnyttede afskrivningsmuligheder opskri-
ves i takt med stigningen i pristallet. Forudsat at virksomhedens marginale skattesats forbli-
ver uændret over tid, svarer skatteudskydelsen under pristalsregulering økonomisk set til et 
rentefrit pristalsreguleret lån på størrelse med den udskudte skat. 
 
Sammenfattende kan det konkluderes, at et realt aktivs nettokapitalomkostning efter skat 
almindeligvis afviger fra realrenten efter skat. Årsagen til afvigelsen er, at det skattepligtige 
afkast før rente i reglen er forskellig fra det tilsvarende reale afkast, hvilket videre skyldes: 
 



• at de skattemæssige afskrivninger oftest afviger fra de økonomiske afskrivninger, 
fordi der almindeligvis anvendes forskellige priser samt forskellige afskrivningssat-
ser ved fastsættelsen af de to udtryk,  

• at der kan foretages skattemæssige nedskrivninger for nogle aktivers vedkommende, 
og 

• at det skattepligtige afkast af visse aktiver omfatter rent nominelle kapitalgevinster.   
 
Under visse forudsætninger er nettokapitalomkostningen efter skat dog sammenfaldende 
med realrenten efter skat. Dette er således tilfældet, hvis de skattemæssige afskrivninger er 
identiske med de økonomiske, hvis aktivet ikke nedskrives skattemæssigt, hvis nominelle 
kapitalgevinster/tab holdes uden for i den skattepligtige indkomst, samt hvis de relative pri-
ser forbliver uændrede. I så fald er aktivets skattepligtige nettoafkast før renter nemlig iden-
tisk med det tilsvarende reale afkast. 



2. Begrebet kapitalomkostning 

Der findes forskellige definitioner af begrebet kapitalomkostning. Den i nærværende notat 
anvendte definition er udviklet af Fullerton og King (1984) og udmærker sig ved at tage 
hensyn til virkningen af inflation og beskatning, såvel hvad angår finansieringsomkostnin-
gen – herunder renteudgiften – som hvad angår afkast af kapitalen. I det følgende bruges de 
to betegnelser brutto- og nettokapitalomkostning, alt efter om omkostningen er inklusive el-
ler eksklusive de økonomiske afskrivninger, dvs. afskrivningerne opgjort i genanskaffelses-
priser.  
 
Ifølge Fullerton og King er bruttoomkostningen før skat ved anvendelse af et realt aktiv lig 
med det beløb før skat, der – under hensyntagen til beskatningen – er nødvendigt for netop 
at dække såvel forringelsen af aktivets nominelle værdi som den nominelle finansierings-
omkostning. Under visse forudsætninger – herom mere senere – er den årlige bruttokapital-
omkostning før skat ved anvendelse af et realt aktiv gennem dets levetid givet ved følgende 
formel: 
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hvor 
u = årlig bruttokapitalomkostning før skat udtrykt i procent af aktivets værdi ved be-

gyndelsen af de respektive år.  
q = nominel rentefod efter skat (eller et tilsvarende udtryk for finansieringsomkostnin-

gen). I nærværende notat anvendes den nominelle lånerente efter skat. Begrundelse 
herfor følger senere.  

dp = årlig forringelse af aktivets nominelle værdi i forhold til dets værdi ved årets be-
gyndelse. 

A = nutids-skatteværdi af samtlige skattemæssige fradrag – regnet med fortegn – som 
følge af afskrivninger, nedskrivninger samt  nominelle kapitalgevinster og –tab. 
Nutids-skatteværdien er hér udtrykt i forhold til aktivets anskaffelsessum. 

t = virksomhedens marginale skattesats. 
p = inflationsraten. 
 
Som det fremgår af formlen, forudsættes formindskelsen af aktivets nominelle værdi i det 
enkelte år – udtrykt i pct. af dets værdi ved årets begyndelse – at forblive uændret gennem  



aktivets levetid. Samme forudsætning gælder den nominelle rente efter skat, inflationen 
samt virksomhedens marginale skattesats. 
    
Formlen 2.1 skal ikke udledes i nærværende notat, men en forklaring kan være påkrævet. 
Hvis vi anlægger en efter-skat betragtning - men i første omgang ser bort fra de skattemæs-
sige fradrag i form af afskrivninger mv. og hermed også nutids-skatteværdien af disse fra-
drag - består den årlige bruttokapitalomkostning af den nominelle lånerente efter skat q 
samt af forringelsen af aktivets nominelle værdi dp (første parentes over brøkstregen). 
 
Herefter de skattemæssige afskrivninger. Hvis man forestiller sig, at investeringen gik tabt, 
umiddelbart efter at aktivet var taget i brug, og at aktivet derfor ikke gav noget afkast – 
hverken positivt eller negativt – i det pågældende og de efterfølgende år, ville virksomhe-
dens tab efter skat være mindre end anskaffelsessummen. Forklaringen er, at de skattemæs-
sige afskrivninger ville kunne fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 
med skattebesparelser til følge. Set fra denne synsvinkel er virksomhedens investering min-
dre end aktivets anskaffelsessum. Mere præcist udgør investeringen kun (1-A)’tedel af an-
skaffelsessummen. Når effekten af de skattemæssige afskrivninger tages i betragtning, for-
mindskes den årlige bruttokapitalomkostning følgelig med samme andel. Bruttokapitalom-
kostningen efter skat fastsat under hensyntagen til skatteværdien af afskrivninger kan derfor 
fås ved at multiplicere bruttoomkostningen efter skat (q +pp) fastsat uden hensyntagen hertil 
med faktoren (1-A). Dette betyder, at tælleren i formlen 2.1 angiver bruttoomkostningen ef-
ter skat fastsat under hensyntagen til skatteværdien af de skattemæssige fradrag i form af 
afskrivninger mv. 
 
Kapitalomkostningen er defineret som det afkast, der er nødvendigt, for at økonomien i in-
vesteringen netop balancerer. Afkastet før skat er større end afkastet efter skat, idet en del af 
afkastet før skat går til betaling af skatten. Generelt fås afkastet efter skat ved at multiplice-
re afkastet før skat med (1-t). Omvendte kan afkastet/omkostningen før skat følgelig bereg-
nes ved at dividere afkastet/omkostningen efter skat med (1-t). Ved division af bruttokapi-
talomkostningen efter skat (tælleren i formlen 2.1) fås derfor bruttokapitalomkostningen før 
skat. 
   
Som det er praksis i investeringskalkuler, forudsættes det også i nærværende notat, at inve-
steringen finder sted primo år 1, mens alle indbetalinger og alle andre udbetalinger, der kan 
henføres til investeringen, forudsættes at ske ved slutningen af de enkelte år. Denne forud-
sætning betyder, at afkastet/omkostningen (tælleren i formlen 2.1) er udtrykt i ultimo priser. 
Ved division med (1+p) fås afkastet/omkostningen før skat derfor udtrykt i primo priser. 



Forringelsen af et realt aktivs nominelle værdi (dp i formlen 2.1) afhænger af den økonomi-
ske afskrivning samt af den nominelle kapitalgevinst/tab. Mere præcist er den nominelle 
værdiforringelse lig med den økonomiske afskrivning minus den nominelle kapitalgevinst 
på den resterende del af aktivet. Under forudsætning af uændrede relative priser er den no-
minelle værdiforringelse derfor givet ved følgende formel: 
 

 )1( dpdd p −−=   2.2 

 
hvor 
d = årlig økonomisk afskrivning i forhold til aktivets værdi ved årets begyndelse. 
  
Bruttokapitalomkostningen før skat består af den økonomiske afskrivning samt af nettoka-
pitalomkostningen før skat. Dette betyder, at nettokapitalomkostningen før skat –  kaldet c – 
fås ved fra bruttokapitalomkostningen før skat u at trække den økonomiske afskrivningssats 
d, dvs.  
 

 duc −=   2.3 
 
Nutids-skatteværdien af de skattemæssige fradrag, der i formlen 2.1 er betegnet med A, af-
hænger af fradragene i de enkelte år, af den marginale skattesats samt af den nominelle ren-
te efter skat. Mere præcist er nutids-skatteværdien givet ved følgende formel: 
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hvor 
A = nutids-skatteværdi af de skattemæssige fradrag i forhold til aktivets anskaffelses-

sum. 
an = skattemæssig fradrag i år n som følge af afskrivninger, nedskrivninger samt nomi-

nelle kapitalgevinster og -tab udtrykt i forhold til aktivets anskaffelsessum.  
t = virksomhedens marginale skattesats. 
q = nominel rentefod efter skat. 
n =  år regnet fra tidspunktet for investeringen. 
 
Anvendelsen af formlen 2.1 til beregningen af bruttokapitalomkostningen før skat forudsæt-
ter – foruden de allerede omtalte betingelser – at aktivet forbliver i samme ejers besiddelse i 



hele dets levetid. Forklaringen er, at afståelsen af et aktiv oftest har skattemæssige konse-
kvenser. Formlen 2.1 kan dog udbygges således, at den tager højde for ejerskifte. En sådan 
mere generel anvendelig formel er givet ved følgende ligning: 
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hvor 
B = samlet nutidsværdi af følgende talrækker dækkende årene frem til aktivets afståelse 

udtrykt i forhold til aktivets anskaffelsessum: 1) aktivets nominelle værdi primo 
hvert år multipliceret med den nominelle rente efter skat samt 2) forringelsen af ak-
tivets nominelle i de enkelte år. Ved tilbagediskonteringen af disse talrækker an-
vendes den nominelle rente efter skat.  

A = nutids-skatteværdi af de skattemæssige fradrag, jf. formlen 2.1, men hér inklusive  
evt. skattemæssig fortjeneste ved salg (med negativ fortegn). 

 
Såfremt aktivet forbliver i samme ejers besiddelse i hele dets levetid, er nutidsværdien B i 
formlen 2.5 lig med 1. Under denne forudsætning er de to formler 2.1 og 2.5 således identi-
ske, idet brøken (B-A) / B i formlen 2.5 i så fald er lig med 1-A.  
 
 
Eksempel på beregningen af nettokapitalomkostningen før skat 

Et forenklet eksempel er måske nyttigt til illustration af, hvordan kapitalomkostningen ved-
rørende et aktiv kan beregnes ved hjælp af de ovenstående formler. Antag, at en virksomhed 
køber en maskine for 100.000 kr. primo år 1 og sælger den ultimo år 8 til en pris svarende 
til anskaffelsessummen med fradrag af de økonomiske afskrivninger og med tillæg af de 
nominelle kapitalgevinster. Antag desuden, at inflationen er 3 pct., og at det samme gælder 
den årlige stigning i aktivets nominelle genanskaffelsespris. Antag endelig, at den nominel-
le rente er 10 pct., at virksomhedens marginale skattesats er 50 pct., samt at den økonomi-
ske og den skattemæssige afskrivningssats er henholdsvis 15 pct. og 30 pct. Saldometoden 
forudsættes anvendt. 
 
Under disse forudsætninger kan den nominelle rente efter skat q beregnes som følger: 
  

 rtq )1( −=  2.6 

 



hvor r er den nominelle rentefod før skat, og hvor t er virksomhedens marginale skattesats. 
 
Heraf fås: 
 

 10,0)50,01( −=q  2.7 

 
hvoraf følger: 
 

 05,0=q  2.8      

 
Ved anvendelse af formlen 2.2 kan den årlige nominelle forringelse af aktivets værdi dp be-
regnes som følger: 
 

 )15,01(03,015,0 −−=pd  2.9 

 
Heraf fås: 
 

 1245,0=qd  2.10 

 
I tabel 2.1 er der givet en oversigt over de talrækker, der indgår i beregningen af bruttokapi-
talomkostningen. Aktivets nominelle værdi primo det enkelte år (kolonne 2) er beregnet på 
grundlag af anskaffelsessummen (100.000 kr.) samt den årlige nominelle værdiforringelse 
på 12,45 pct. Den nominelle værdiforringelse udtrykt i kr. fremgår af kolonne 3, mens akti-
vets værdi primo multipliceret med den nominelle rente efter skat fremgår af kolonne 4. 
 
Nutidsværdien B i formlen 2.5 består i eksemplet af nutidsværdien af tallene i kolonne 3 og 
4. Denne nutidsværdi beløber sig til 76.637 kr. svarende til 0,76637 målt i forhold til an-
skaffelsessummen.  
 
Aktivets skattemæssige værdi ved begyndelsen af hvert år fremgår af kolonne 5, mens de 
skattemæssige fradrag – regnet med fortegn – i form af skattemæssige afskrivninger og 
skattemæssig fortjeneste ved salget fremgår af kolonne 6. I eksemplet beløber nutidsværdi-
en af disse fradrag sig til 29.793 kr. svarende til 0,29793 målt i forhold til aktivets anskaf-
felsessum. 
 
 



TABEL 2.1. Eksempel på beregning af nettokapitalomkostningen for et aktiv 
      
 
 
 
 
År 

 
 
 

Aktivets nominelle 
værdi, primo, kr. 

 
 

Forringelse af ak-
tivets nominelle 

værdi, kr. 

 
 

Rente efter skat af 
aktivets nominelle 

værdi , kr. 

 
 
 

Skattemæssig 
værdi, primo, kr. 

Skattemæssige 
fradrag, kr. (af-

skrivninger – skat-
temæssig salgs-

provenu) 
      
1 100.000 12.450 5.000 100.000 30.000 
2 87.550 10.900 4.378 70.000 21.000 
3 76.650 9.543 3.833 49.000 14.700 
4 67.107 8.355 3.355 34.300 10.290 
5 58.752 7.315 2.938 24.010 7.203 
6 51.438 6.404 2.572 16.807 5.042 
7 45.034 5.607 2.252 11.765 3.529 
8 39.427 4.909 1.971 8.235 -31.192 

 
 
 
Ved hjælp af formlen 2.5 kan bruttokapitalomkostningen før skat herefter beregnes som føl-
ger: 
 

 
76637,0

29793,076637,0

)03,01)(50,01(

)1245,005,0( −
+−

+=u  2.11 

 
hvoraf fås: 
 

 71,20=u  2.12 

 
Endelig kan nettokapitalomkostningen før skat beregnes som følger ved brug af formlen 
2.3: 
 

 00,1571,20 −=c  2.13 

 
hvoraf fås: 
 

 71,5=c  2.14 

 
I eksemplet er nettokapitalomkostningen før skat således 5,71 pct. Som afslutning på gen-
nemgangen skal tilføjes, at det er forholdsvis enkelt at kontrollere, om en konkret beregning 
af kapitalomkostningen er foretaget uden regnefejl. Ifølge definitionen af bruttokapitalom-
kostningen skal et afkast hvert år – der er lig med aktivets værdi primo multipliceret med 



den beregnede bruttokapitalomkostning før skat – sammen med provenuet fra salget netop 
kunne betale skatten samt forrente og afdrage en gæld, der på investeringstidspunktet er lig 
med aktivets anskaffelsessum. Ved beregningen af bruttokapitalomkostningen skal man dog 
i denne forbindelse udelade divisoren 1+p i formlen 2.5. I eksemplet bliver bruttokapital-
omkostningen før skat i så fald 21,33 pct. i stedet for 20,71 pct. 
 
Kontrollen af beregningen er vist i tabel 2.2. Udviklingen i gælden (kolonne 2) er bestemt 
af afdragene i det enkelte år (kolonne 6), der er lig med bruttoafkastet fratrukket renteudgif-
ter og skatter. Bruttoafkastet (kolonne 3) i det enkelte år er beregnet på grundlag af aktivets 
værdi ved årets begyndelse (tabel 2,1, kolonne 2 ) samt bruttokapitalomkostningen før skat 
på de nævnte 21,33 pct. Renten før skat (kolonne 4) er beregnet ved at multiplicere gælden 
primo året med den nominelle rente før skat (i eksemplet 10 pct.). Endelig er skatten (ko-
lonne 5) beregnet ved fra bruttoafkastet at trække renteudgiften og de skattemæssige fradrag 
(tabel 2.1, kolonne 5) samt ved at multiplicere det herved fremkomne beløb med virksom-
hedens marginale skattesats. Som det ses, beløber gælden sig til 0 kr. primo år 9, hvilket vi-
ser, at beregningen af kapitalomkostningen er korrekt. 
 
TABEL 2.2. Kontrol af beregningen 
      
År Gæld, primo, kr.  Bruttoafkast, kr. Renteudgift, kr. Skat, kr. Afdrag på lån, kr. 
      
1 100.000 21.332 10.000 -9.334 20.666 
2 79.334 18.677 7.933 -5.128 15.872 
3 63.462 16.351 6.346 -2.347 12.353 
4 51.110 14.316 5.111 -543 9.747 
5 41.362 12.533 4.136 597 7.800 
6 33.562 10.973 3.356 1.287 6.329 
7 27.233 9.607 2.723 1.677 5.206 
8 22.027 8.411 2.203 18.700 22.027 
9 0 0 0 0 0 

 
 
Som tidligere omtalt afviger nettokapitalomkostningen efter skat for de fleste landbrugsak-
tiver fra realrenten efter skat. Under visse forudsætninger – herunder at de skattemæssige 
afskrivninger er identiske med de økonomiske, at aktivet ikke nedskrives skattemæssigt, og 
at nominelle kapitalgevinster/tab ikke beskattes – er nettokapitalomkostningen efter skat 
dog identisk med realrenten efter skat. I bilag A er der givet et bevis herfor. 

 



3.  Hovedforudsætninger bag opgørelsen af landbrugets kapital- 
  omkostninger 

I det foregående kapitel blev der redegjort for det af Fullerton og King udviklede begreb for 
nettokapitalomkostninger. Resten af notatet handler om nettokapitalomkostningerne ved in-
vesteringer i landbrugsaktiver her i landet i det enkelte år fra 1970 til 1999. Opgørelsen af 
disse kapitalomkostninger er foretaget på samme måde som i det netop viste eksempel. I 
nærværende kapitel omtales nogle simplificerende hovedforudsætninger, der ligger til grund 
for de pågældende opgørelser.  
 
Afståelse af reale aktiver har oftest skattemæssige konsekvenser, og nettokapitalomkostnin-
gen vedrørende et landbrugsaktiv afhænger derfor almindeligvis af, om aktivet forbliver i 
samme ejers besiddelse i hele dets levetid, eller om aktivet afhændes fx i forbindelse med 
generationsskifte. I nærværende notat forudsættes aktiverne afhændet 20 år efter, at investe-
ringen fandt sted, idet et sådant tidsrum vel svarer nogenlunde til den tid, der i gennemsnit 
forløber fra investeringen i et landbrugsaktiv (herunder køb af bedrift) foretages, til aktivet 
afhændes. Dette betyder fx, at aktiver, der er købt i kalenderåret 1970 – eller rettere primo 
1970 – forudsættes afhændet ultimo 1989, mens aktiver købt primo 1999 forudsættes af-
hændet ultimo 2018. For alle aktiver forudsættes afståelsessummen at svare til anskaffelses-
summen med fradrag af økonomiske afskrivninger og med tillæg af nominelle kapitalgevin-
ster. 
 
Kapitalomkostningen afhænger af den fremtidige udvikling, for så vidt angår det generelle 
prisniveau, de relative faktorpriser, den nominelle rente og beskatningen. Den fremtidige 
udvikling kendes imidlertid ikke, og landbrugets investeringer afhænger derfor snarere af 
landmændenes forventninger på investeringstidspunktet end af den faktiske fremtidige ud-
vikling. På denne baggrund bør der principielt tages udgangspunkt i landmændenes for-
ventninger, da opgørelsen af kapitalomkostningerne som nævnt tænkes anvendt til at forkla-
re udviklingen af landbrugets investeringer. 
 
I notatet forudsættes, at landmændene på investeringstidspunktet forventer, at inflationen, 
de relative priser og den nominelle rente forbliver uændret i investeringens levetid set i for-
hold til det pågældende eller de umiddelbart foregående år. For hvert år i perioden 1970 til 
1999 er den forventede inflation mere præcist udtrykt ved den gennemsnitlige årlige æn-
dring i nettoprisindekset gennem de seneste 2 år frem til og med det pågældende kalenderår.  
 



Den forventede udvikling i priserne på de forskellige landbrugsaktiver er udtrykt ved sam-
me glidende gennemsnit, da de forventede relative priser som nævnt forudsættes at forblive 
uændrede regnet fra investeringstidspunktet. For investeringer foretaget i fx 1985 er der så-
ledes regnet med en fremtidig inflation og en fremtidig stigning i prisen på de enkelte land-
brugsaktiver på 5,35 pct., svarende til den årlige ændring i nettoprisindekset fra kalender-
året 1983 til kalenderåret 1985, jf. tabel 3.1.  
  
De primære landbrug består næsten udelukkende af enkeltmandsvirksomheder og interes-
sentskaber. Landbrugene kan derfor ikke – som fx aktieselskaber – forøge egenkapitalen 
ved at udvide aktiekapitalen eller formindske udbyttet. Det primære landbrug må følgelig 
finansiere sine marginale investeringer ved at optage lån eller ved at formindske beholdnin-
gen af finansielle aktiver – herunder obligationer – i det omfang, det er muligt. På denne 
baggrund er den nominelle lånerente anvendt i notatet som udtryk for den nominelle finan-
sieringsomkostning. 
 
Den anvendte nominelle lånerente før skat består af den gennemsnitlige effektive rente før 
skat på lange obligationer plus et skønsmæssigt fastsat tillæg på 1 pct. point til dækning af 
administrationsbidrag og andre låneomkostninger. De anvendte oplysninger om rente og in-
flation fremgår af tabel 3.1.   
 
Ændringen i priserne på de forskellige landbrugsaktiver har i perioder afveget markant fra 
inflationen. På denne baggrund kan forudsætningen om, at landmændene forventer uændre-
de relative priser, forekomme urealistisk. Hér er det imidlertid vigtigt at sondre mellem for-
ventningen på investeringstidspunktet og den faktiske fremtidige udvikling. De fleste land-
mænd forventer næppe nogensinde markante ændringer i de reale priser på landbrugsakti-
verne. Hvis flertallet forventede markante stigninger i de reale priser på fx landbrugsejen-
domme, burde efterspørgslen allerede være vokset og udbuddet allerede faldet med højere 
priser til følge. Og omvendt, hvis der forventedes store prisfald, burde faldet ligeledes være 
sket. Forudsætningen om, at landmændene forventer uændrede relative priser, er derfor 
næppe urealistisk. 
 
Som omtalt forudsættes endvidere, at landmændene på investeringstidspunktet har forvent-
ninger om, at beskatningen forbliver uændret i investeringens levetid. Denne forudsætning 
kan forekomme uholdbar, i betragtning af at såvel skatteregler som skattesatser er ændret 
adskillige gange gennem de seneste årtier. Imidlertid er det centrale hér ligeledes landmæn- 
  
 
 



TABEL 3.1. Inflationsrate og nominel rente før skat, pct. 
   
 Inflationsrate1) Nominel rente før skat2) 
   
1970 4,76 12,93 
1971 5,76 12,78 
1972 6,24 12,90 
1973 8,10 14,04 
1974 12,10 17,21 
1975 12,72 14,33 
1976 9,60 16,41 
1977 8,26 17,05 
1978 8,03 17,95 
1979 7,89 19,02 
1980 9,14 20,35 
1981 11,01 20,61 
1982 10,82 21,70 
1983 8,24 15,96 
1984 6,10 15,74 
1985 5,35 13,11 
1986 2,67 12,13 
1987 1,92 13,71 
1988 4,07 12,40 
1989 5,13 11,16 
1990 4,19 11,88 
1991 2,88 11,06 
1992 2,36 11,07 
1993 1,76 9,07 
1994 1,54 9,61 
1995 1,79 10,38 
1996 1,95 9,44 
1997 2,09 8,65 
1998 1,85 8,13 
1999 1,78 8,22 

 
1)  Geometrisk gennemsnit af stigningen i nettoprisindekset gennem de seneste 2 år frem til og med det på-

gældende kalenderår. 
2)  Den effektive rente på lange obligationer ifølge Finansiel Statistik, Månedsoversigt samt Beretning og 

Regnskab, Danmarks Nationalbank tillagt administrationsbidrag og andre låneomkostninger på skøns-
mæssigt anslået 1 pct. point. 

 
 
denes forventninger på tidspunktet for investeringen – og ikke de faktiske ændringer i frem- 
tiden. Hertil kommer, at det er vanskeligt at give et mere kvalificeret bud på landmændenes 
forventninger til den fremtidige beskatning. 
 
Den marginale skattesats afhænger af den skattepligtige indkomst, og derfor afhænger kapi-
talomkostningen også heraf, jf. formel 2.4 og 2.5. Som udgangspunkt forudsættes, at land-
manden på investeringstidspunktet forventer en fremtidig skattepligtig indkomst af en vis 
mindste størrelse. På denne baggrund er den marginale skattesats fastsat skønsmæssigt til 
50 pct. i alle år – dog bortset fra beskatning af fortjeneste ved afståelse af bygninger og 
driftsmidler anskaffet i årene 1970-72. Herom mere senere. 



Landbrugets nettokapitalomkostninger afhænger endvidere af, i hvilket omfang landmæn-
dene gør brug af de foreliggende muligheder for at foretage skattemæssige afskrivninger og 
nedskrivninger, idet nutids-skatteværdien af disse fradrag indgår i opgørelsen af kapitalom-
kostningen, jf. formel 2.5. Imidlertid foreligger der ikke oplysninger, om landmændenes 
brug af de skattemæssige muligheder for at foretage af- og nedskrivninger, og det er derfor 
nødvendigt at opstille visse forudsætninger herom. Hvis landmanden – som forudsat – har 
en skattepligtig indkomst af en vis mindste størrelse, er det oftest fordelagtigt at afskrive og 
nedskrive mest muligt hvert år for herved at opnå en så stor udskudt skat som muligt. På 
denne baggrund er det som udgangspunkt forudsat, at der hvert år afskrives og nedskrives 
mest muligt. 
 
Nettokapitalomkostningen afhænger endelig også af den økonomiske afskrivningssats. I 
nærværende notat er de økonomiske afskrivninger på maskiner, inventar og lignende drifts-
midler (i det følgende kaldet driftsmidler) ansat til 15 pct. af saldoværdien (opgjort i genan-
skaffelsespriser), mens den tilsvarende sats for bygninger og installationer er ansat til 7 pct. 
For driftsmidler svarer den anvendte afskrivningssats stort set til den tilsvarende sats for 
alle landbrug under ét ifølge SJFI’s regnskabsstatistik. For bygninger og installationer er 
afskrivningssatsen hentet fra en igangværende foreløbig undersøgelse vedrørende de øko-
nomiske afskrivninger i landbrugssektoren.1  
 
Som det er fremgået, bygger opgørelsen af landbrugets kapitalomkostninger på en række 
simplificerende forudsætninger, hvilket er nødvendigt for at gennemføre opgørelsen. Nogle 
af de anvendte forudsætninger beror til dels på subjektive valg, og disse valg kan derfor dis-
kuteres. 
 

                                              
1 Ifølge regnskabsstatistikken er afskrivningssatsen for bygninger og installationer kun omtrent halv så stor, 

dvs. ca. 3,5 pct. Forklaringen er, at satsen hér ikke er ændret under hensyntagen til, at den økonomiske le-
vetid for landbrugets bygninger er langt kortere nu om stunder end tidligere. Den hurtige forældelse af 
bygningerne skyldes primært den hastige udvikling i landbrugsteknologien, den økonomiske vækst i sam-
fundet samt de heraf afledte ændringer af bedriftsstrukturen. 



4. Regler i skattelovgivningen af betydning for landbrugets kapital- 
omkostninger samt forudsætninger om reglernes anvendelse 

Efter ovenstående omtale af de hovedforudsætninger, der ligger til grund for opgørelsen af 
kapitalomkostningerne i dansk landbrug, gives i nærværende kapitel en kort beskrivelse af 
de regler i skattelovgivningen, der er af væsentlig betydning for landbrugets kapitalomkost-
ninger. Det drejer sig navnlig om regler for afskrivninger og nedskrivninger, om regler for 
fastsættelse af værdien af besætninger og beholdninger samt om regler for beskatning af 
fortjeneste ved afståelse af landbrugsaktiver. Desuden redegøres for visse yderligere forud-
sætninger primært med hensyn til landbrugets anvendelse af de pågældende regler. Nærvæ-
rende beskrivelse af de nævnte regler i skattelovgivningen er fortrinsvis baseret på Land-
brugshåndbogen (flere årgange), Skatten (1970-1980) samt Skatten/Erhverv (1981-2000).  
 
 

4.1. Bygninger og installationer 

Regler for afskrivninger på bygninger 

I indkomstårene 1968-1981 kunne der på almindelige landbrugsbygninger årligt afskrives 
op til 6 pct. af anskaffelsessummen i de første 10 år og herefter op til 2 pct. om året, indtil 
investeringen var fuldt afskrevet. I årene 1982-1998 kunne der afskrives op til 6 pct. om 
året, indtil der var afskrevet 60 pct. i alt, og herefter op til 2 pct. om året, indtil investerin-
gen var fuldt afskrevet. Fra og med 1999 har der kunnet afskrives op til 5 pct. om året, indtil 
investeringen er fuldt afskrevet. 
 
 
Regler for afskrivninger på installationer 

Installationer afskrives efter samme princip som bygninger, men de maksimale satser var 
lidt højere til og med 1998. Fra 1968 til 1981 kunne der afskrives op til 8 pct. om året i de 
første 10 år og herefter op til 4 pct. om året. Fra 1982 til 1998 kunne der afskrives op til 8 
pct. om året, indtil der var afskrevet 80 pct. i alt, og herefter op til 4 pct. om året. 
 
Fra og med 1999 behandles og afskrives installationer, der udelukkende tjener afskriv-
ningsberettigede bygninger, på helt samme måde som de pågældende bygninger. Det vil si-
ge, at sådanne installationer kan afskrives med op til 5 pct. om året, indtil investeringen er 
fuldt afskrevet.  
 
 



Midlertidige forhøjelser af begyndelsesafskrivninger for investeringer i bygninger 

Som led i erhvervsmæssige støtteforanstaltninger blev de ovenfor nævnte afskrivningssatser 
ændret midlertidigt fra midten af 1970’erne til begyndelsen af 1980’erne. Desuden indførtes 
midlertidige investeringsfradrag. 
 
For bygninger, hvis opførelse var påbegyndt i perioden fra 01.09 1977 til 31.12 1981, kunne 
der i stedet for ovennævnte 6 pct. afskrives 10 pct. om året i de to første år. Herefter kunne 
der som sædvanlig afskrives op til 6 pct. om året i de følgende 8 år og derefter op til 2 pct., 
indtil der var afskrevet 100 pct. i alt. 
 
 
Midlertidige investeringsfradrag for bygninger og installationer   

For investeringer i bygninger påbegyndt i perioden fra 01.04 1975 til 31.12 1976 blev der 
givet et fradrag i den skattepligtige indkomst. Fradraget udgjorde 5 pct. såvel i det år, hvor 
bygningen eller installationen blev taget i brug, som i det efterfølgende år. Disse 5 procent 
blev beregnet på grundlag af det beløb, hvormed den samlede anskaffelsessum (inklusive 
udgifter til installationer, ombygninger og forbedringer) for virksomheden som helhed over-
steg 60.000 kr.   
 
 
Regler for straksfradrag for investeringer i bygninger og installationer 

Fra og med 1982 har udgiften til forbedringer og ombygninger af afskrivningsberettigede 
bygninger og installationer kunnet fratrækkes i den skattepligtige indkomst i det år, hvor 
udgiften blev afholdt. 
 
Til og med 1998 kunne dette straksfradrag højst udgøre 5 pct. af et nærmere angivet bereg-
ningsgrundlag omfattende alle afskrivningsberettigede bygninger på ejendommen. Hvis ud-
giften var større end 5 pct., indgik det overskydende beløb i grundlaget for de løbende af-
skrivninger. 
 
Til og med 1998 afhang beregningsgrundlaget af tidspunktet for erhvervelsen af de pågæl-
dende aktiver. For bygninger mv. erhvervet før 1982 bestod beregningsgrundlaget af den 
del af ejendomsværdien – ifølge den seneste vurdering året forud for investeringen – der 
kunne henregnes til de afskrivningsberettigede bygninger. For bygninger mv. anskaffet i 
1982 eller senere omfattede beregningsgrundlaget afskrivningsgrundlaget året forud for in-
vesteringen.   



Fra og med 1999 har der kun kunnet straksafskrives, i det omfang udgiften til ombygninger 
og forbedringer i det pågældende år med tillæg af udgiften til vedligeholdelse ikke oversti-
ger 5 pct. af beregningsgrundlaget. Desuden omfatter beregningsgrundlaget fra og med 
1999 kun den bygning, der bygges om – og ikke som før alle afskrivningsberettigede byg-
ninger på ejendommen. Endelig består beregningsgrundlaget i alle tilfælde af afskrivnings-
grundlaget året forud for investeringen.  
   
 
Regler for pristalsregulering af afskrivninger 

For bygninger og installationer, der er anskaffet fra den 01.01.82 til den 31.12.89, blev det 
skattemæssige afskrivningsgrundlag pristalsreguleret ultimo hvert år fra og med året efter, 
at investeringen havde fundet sted, til og med 1990. Ved udgangen af årene 1983 til 1990 
udgjorde pristalsreguleringen henholdsvis 8 pct., 7 pct., 5 pct., 4 pct., 3 pct., 5 pct., 5 pct., 
og 4 pct. 
 
 
Nærværende opgørelse af skattemæssige afskrivninger mv.  

Som omtalt i kapitel 3 forudsættes landmændene at afskrive mest muligt i skattemæssig 
henseende. Når det gælder investeringer i bygninger, der er foretaget i årene 1970 til 1998, 
og som ikke forudsættes straksafskrevet (herom senere), er de skattemæssige afskrivninger 
derfor fastsat til 6 pct. om året de første 10 år og herefter 2 pct. om året. For de tilsvarende 
investeringer i installationer er afskrivningerne fastsat til 8 pct. om året de første 10 år og 
herefter 4 pct. om året de følgende 5 år. For investeringer i bygninger og installationer, der 
er foretaget i 1999, og som ikke forudsættes straksafskrevet, er afskrivningerne fastsat til 5 
pct. om året.     
 
Som følge af de omtalte midlertidige forhøjelser af begyndelsesafskrivningerne er der dog 
for investeringer i bygninger i indkomståret 1977 anvendt en afskrivningssats på 7,33 pct. 
(8/12 af  6 pct. +  4/12 af 10 pct. = 7,33 pct.) såvel i 1977 som i 1978 i stedet for de sædvan-
lige 6 pct. Den tilsvarende sats for investeringer foretaget i årene 1978-81 er 10 pct. både i 
investeringsåret og i det følgende år. De forhøjede begyndelsesafskrivninger indebærer en 
kortere afskrivningsperiode, idet der samlet kun kunne afskrives 100 pct. 
 
Tilsvarende er der som følge af de midlertidige investeringsfradrag for investeringer i byg-
ninger og installationer i 1975 kalkuleret med et investeringsfradrag på 1,50 pct. for de sam-
lede investeringer i disse aktiver både 1975 og 1976. For investeringer i 1976 er det tilsva-



rende fradrag 2,25 pct. i såvel 1976 som 1977. Disse procenter er beregnet som følger på 
grundlag af fradraget på de nævnte 5 pct.: 
 
 215 xxy =  

hvor 
y = investeringsfradrag i pct. af afskaffelsessummen for bygninger eller installationer. 
x1 = den andel af det pågældende år, i hvilket de pågældende investeringer dannede 

grundlag for fradrag (9/12 af 1975 og hele 1976).  
x2 = den andel af landbrugssektorens samlede investeringer i bygninger og installationer, 

der kan henføres beløb, hvormed investeringen oversteg 60.000 kr. i de enkelte 
landbrug. Oplysningen om disse andele (40 pct. 1975 og 45 pct. i 1976) er beregnet 
ved hjælp af SJFI’s regnskabsstatistik for landbrug.     

 
Som omtalt i kapitel 3 forudsættes, at landmændene på investeringstidspunktet forventer 
uændrede skatteregler og uændrede skattesatser i investeringens levetid. Når det gælder in-
vesteringer foretaget i årene 1982-89, er det skattemæssige afskrivningsgrundlag og de skat-
temæssige afskrivninger i overensstemmelse med denne forudsætning pristalsreguleret i he-
le investeringsperioden – dog bortset fra det første og det sidste år. For investeringer foreta-
get i 1982 er afskrivningsgrundlaget følgelig reguleret med 8 pct. om året fra og med ud-
gangen af 1983, og det samme gælder derfor afskrivningerne fra og med 1984. For investe-
ringer iværksat i 1983 er pristalsreguleringen foretaget på tilsvarende måde, men med 7 pct. 
 
 
Regler for beskatning ved salg af bygninger og installationer 

Afståelse af fast landbrugsejendom indebærer ofte beskatning af genvundne afskrivninger 
på driftsbygninger og installationer. Genvundne afskrivninger opgøres som forskellen mel-
lem salgssummen (omregnet til kontantværdi) og anskaffelsessummen med tillæg af even-
tuel pristalsregulering og med fradrag af de foretagne skattemæssige afskrivninger (ligele-
des med tillæg af eventuel pristalsregulering frem til salgstidspunktet). De genvundne af-
skrivninger kan dog højest beløbe sig til summen af de foretagne afskrivninger (med tillæg 
af eventuel pristalsregulering frem til salgstidspunktet).  
 
Udgifter til ombygninger og forbedringer, der er fratrukket som straksfradrag, holdes prin-
cipielt uden for opgørelsen af de genvundne afskrivninger.      
 



Til og med 1995 beskattedes genvundne afskrivninger på bygninger og installationer som 
særlig indkomst. I årene 1970-71 udgjorde skatten 30 pct., i 1972 40 pct. og i årene 1973-95 
50 pct. Frem til 1984 var der i øvrigt et mindre bundfradrag. 
 
Fra og med indkomståret 1996 beskattes genvundne afskrivninger på bygninger og installa-
tioner som almindelige indkomst. I denne forbindelse gives der dog et fradrag, idet kun 85 
pct. af beløbet blev medregnet i indkomsten i 1996 og 1997, mens kun 90 pct. medregnes 
fra og med 1998.   
  
 
Nærværende opgørelse af genvundne afskrivninger  

I notatet forudsættes genvundne afskrivninger beskattet med 30 pct. for investeringer fore-
taget i 1970, med 40 pct. for investeringer foretaget i 1971 og 1972 samt med 50 pct. for in-
vesteringer foretaget i årene 1973-99. 
 
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er der set bort fra det fradrag, der blev ind-
ført med virkning fra og med indkomståret 1996. Begrundelsen er, at indkomsten alminde-
ligvis vil ligge på et højt niveau i det år, hvor bedriften afhændes, og at den marginale skat-
tesats derfor oftest ligger over de forudsatte 50 pct.  
  
Investeringer i tilbygninger og forbedringer, der er fratrukket som straksfradrag, indgår som 
nævnt formelt set ikke i opgørelsen af genvundne afskrivninger. Til trods herfor påvirker 
sådanne investeringer dog oftest de genvundne afskrivninger ved afståelsen af bygninger. 
Som omtalt i kapitel 3 forudsættes aktivernes afståelsessum at svare til anskaffelsessummen 
med fradrag af økonomiske afskrivninger og med tillæg af nominelle kapitalgevinster. Den-
ne forudsætning gælder også investeringer i tilbygninger og forbedringer. Den skattemæssi-
ge restværdi for tilbygninger og forbedringer, der er fratrukket som straksfradrag, er nul. De 
samlede genvundne afskrivninger på bygninger og installationer forøges derfor med afståel-
sessummen for tilbygninger og forbedringer, med mindre de genvundne afskrivninger be-
grænses af reglen om, at de ikke kan overstige de foretagne afskrivninger. Under de i nota-
tet anvendte forudsætninger lægger reglen kun et loft over de genvundne afskrivninger, så-
fremt inflationen er forholdsvis kraftig, hvilket ikke har været tilfældet siden 1982, da reg-
len om straksafskrivninger blev indført. På denne baggrund er det ved opgørelsen af kapi-
talomkostningen for tilbygninger og forbedringer forudsat, at de genvundne afskrivninger 
vedrørende disse investeringer er lig med afståelsessummen. 
 

 



4.2. Driftsmidler 

Regler for afskrivninger 

Maskiner, inventar og lignende driftsmidler (i det følgende kaldet driftsmidler) afskrives 
som hovedregel under ét ved anvendelse af saldometoden, og skatteyderen kan ligeledes 
som hovedregel efter eget valg variere afskrivningssatsen mellem 0 og 30 pct. 
 
Til og med indkomståret 1981 blev driftsmidlernes afskrivningsberettigede saldoværdi fast-
sat som værdien ved årets begyndelse med fradrag af salgssummen for solgte driftsmidler, 
med tillæg af hele anskaffelsessummen for køb i indkomstårets første halvdel samt med til-
læg af 50 pct. af anskaffelsessummen for køb i årets sidste halvdel. Værdien ved årets slut-
ning, der overførtes til det følgende år, blev fastsat som den afskrivningsberettigede saldo-
værdi med fradrag af årets afskrivninger og med tillæg af de resterende 50 pct. af anskaffel-
sessummen for køb i årets sidste halvdel. Såfremt de pågældende investeringer er fordelt 
jævnt over året, bliver den maksimale afskrivningssats 22,5 pct. af anskaffelsessummen i 
det første år (0,5*30 pct. + 0,5*0,5*30 pct. = 22,5 pct.). 
  
I årene 1982-90 blev driftsmidlernes afskrivningsberettigede saldoværdi opgjort som værdi-
en ved årets begyndelse med fradrag af salgssummen for solgte driftsmidler og med tillæg 
af 5/6 af anskaffelsessummen for årets køb. Værdien ved årets slutning blev opgjort som 
den afskrivningsberettigede saldoværdi med fradrag af afskrivningerne samt med tillæg af 
den resterende 1/6 af anskaffelsessummen. Ved en jævn fordeling af investeringerne over 
året, bliver den maksimal afskrivningssats 25 pct. i anskaffelsesåret (5/6*30 pct. + 1/6*0 
pct. = 25 pct.). 
 
Fra og med 1991 udgøres den afskrivningsberettigede saldoværdi af værdien ved årets be-
gyndelse med fradrag af salgssummen for årets salg samt med tillæg af hele anskaffelses-
summen for årets køb. Dette betyder, at den maksimale afskrivningssats er 30 pct. såvel i 
anskaffelsesåret som i de efterfølgende år. 
 
 
Midlertidige forhøjelser af begyndelsesafskrivninger 

På investeringer i driftsmidler, der blev foretaget i 1975 og 1976, kunne der dog afskrives 
45 pct. i anskaffelsesåret og herefter som sædvanlig 30 pct. om året de efterfølgende år. For 
driftsmidler anskaffet fra den 20.09 1975 kunne skatteyderen i stedet vælge at udnytte ne-
denstående investeringsfradrag, som var mere fordelagtigt.  
 



Midlertidige investeringsfradrag på driftsmidler 

For driftsmidler, der blev afskrevet samlet efter saldometoden, og som var anskaffet i peri-
oden 20.09.75 til 31.12.76, kunne der foretages et investeringsfradrag i den skattepligtige 
indkomst svarende til 20 pct. af det beløb, hvormed anskaffelsessummen for nyanskaffede 
driftsmidler oversteg salgssummen for solgte driftsmidler. Herefter blev fradraget formind-
sket til 10 pct. i 1977-80, 5 pct. i 1981-82 og 2,5 pct. i 1983. Anvendelsen af disse fradrag 
berørte ikke de almindelige skattemæssige afskrivninger. Derimod kunne skatteyderen som 
nævnt ikke inden for samme år gøre brug af både investeringsfradrag for driftsmidler og 
forhøjede begyndelsesafskrivninger på driftsmidler.  
 
 
Regler for småaktiver og aktiver med kort levetid 

Hvis et driftsmiddels anskaffelsessum er under en vis beløbsgrænse (småaktiver), eller hvis 
dets levetid er på 3 år eller derunder, har anskaffelsessummen kunnet fratrækkes direkte i 
indkomsten gennem hele perioden i stedet for at blive afskrevet. Sådanne småaktiver har 
med andre ord kunnet afskrives med 100 pct. i anskaffelsesåret.  
 
 
Nærværende opgørelse af skattemæssige afskrivninger 

Som nævnt i kapitel 3 forudsættes landmændene generelt at afskrive mest muligt, hvilket 
for driftsmidler som hovedregel vil sige 30 pct. af den afskrivningsberettigede saldo. 
Investeringer i driftsmidler foretaget i 1975 er dog afskrevet med 42 pct. (260/360*45 pct. 
+100/360*30 pct. = 42 pct.) i det pågældende år og herefter med 30 pct. i de følgende år, 
idet de forhøjede begyndelsesafskrivninger er forudsat anvendt for investeringer foretaget 
fra 01.01.75 til 20.09.75.     
 
For investeringer i driftsmidler foretaget i 1975 er der herudover kalkuleret med et investe-
ringsfradrag på 5,6 pct. (100/360 * 20 pct. = 5,6 pct.) i det pågældende år. For investeringer 
i 1976 er der regnet med et tilsvarende fradrag på 20 pct., for investeringer i 1977-80 på 10 
pct., for investeringer i 1981-82 på 5 pct. og for investeringer i 1983 på 2,5 pct. 
 
For investeringer i driftsmidler foretaget i årene 1982-1989 er den skattemæssige saldovær-
di pristalsreguleret ved udgangen af hvert år bortset fra anskaffelses- og afståelsesåret.  
 
 
 



Beskatning ved salg – regler og foretagne opgørelser  

Til og med indkomståret 1995 blev fortjenesten ved afståelse af driftsmidler i forbindelse 
med virksomhedens salg eller ophør beskattet som særlig indkomst. Siden da er fortjenesten 
beskattet som almindelig indkomst. I forbindelse hermed gives dog et fradrag, idet kun 85 
pct. af fortjenesten blev medregnet i indkomsten i 1996 og 1997, mens kun 90 pct. medreg-
nes fra og med 1998.    
 
Fortjenesten udgøres af salgssummen med fradrag af saldoværdien ved årets begyndelse 
samt med fradrag af købsprisen for eventuelle anskaffelser i ophørsåret. For småaktiver er 
fortjenesten lig med salgssummen. 
 
I nærværende sammenhæng forudsættes fortjenesten på driftsmidler og småaktiver beskattet 
med 30 pct. for investeringer foretaget i 1970, med 40 pct. for investeringer i årene 1971-72 
samt med 50 pct. for investeringer i perioden 1973-99. Der er hér set bort fra det fradrag, 
der blev indført med virkning fra og med indkomståret 1996. 
  
 

4.3. Besætninger 

Skatteregler 

Til og med ultimo indkomståret 1980 kunne værdien af besætninger efter landmandens valg 
opgøres enten på grundlag af skalapriser (normalpriser), som fastsattes hvert år af Lignings-
rådet for de vigtigste kategorier af husdyr, eller på grundlag af handelspriser. Hvis skalapri-
sen var højere end handelsprisen, skulle skalaprisen dog anvendes. Men det var kun undta-
gelsesvis tilfældet, da skalapriserne gennemgående lå 30-40 pct. under de tilsvarende han-
delspriser. 
 
Fra og med ultimo indkomståret 1981 har værdien af besætninger kunnet opgøres enten på 
grundlag af normalhandelsværdier, som fastsættes af Ligningsrådet, eller på grundlag af 
handelspriser. Hvis den faktiske handelspris er lavere end normalhandelsværdien, kan han-
delsprisen dog ikke anvendes. Til forskel fra de tidligere anvendte skalapriser ligger nor-
malhandelsværdierne normalt på niveau med de faktiske handelspriser. 
  
Værdien af besætninger har kunnet nedskrives med indtil 33 1/3 pct. fra og med ultimo ind-
komståret 1981. I 1997 dog med indtil 32 pct. og fra og med 1998 med indtil 31 pct. 
 



Ifølge skattelovgivningen opdeles landbrugets husdyr på stam- og handelsbesætninger, jf. 
Bilag B. Stambesætninger anses skattemæssigt for et anlægsaktiv, hvilket indebærer, at no-
minelle kapitalgevinster og -tab holdes uden for den skattepligtige indkomst.2 
 
Handelsbesætninger betragtes modsætningsvis som et omsætningsaktiv. Dette betyder, at 
nominelle kapitalgevinster indgår i indkomsten, mens kapitaltab tilsvarende modregnes. 
 
 
Nærværende opgørelse  

I forbindelse med opgørelsen af kapitalomkostningen for besætninger er det forudsat, at 
værdien blev opgjort på grundlag af skalapriser til og med ultimo indkomståret 1980 samt 
på grundlag af de faktiske markedspriser siden da. Desuden er det forudsat, at muligheden 
for at nedskrive værdien – der blev indført med virkning fra ultimo 1981 – er udnyttet mak-
simalt.    
 
Den ovennævnte fastsættelse af værdien af stambesætninger (herunder brugen af skalavær-
dier i årene til og med 1980) påvirker – når der bortses fra nedskrivningen – ikke kapital-
omkostningen, idet kapitalgevinster og –tab på stambesætninger holdes uden for den skatte-
pligtige indkomst. 
 
Nedskrivningen af stambesætningernes værdi fra og med ultimo indkomståret 1981 bidra-
ger derimod til at udskyde skatten. Nedskrivningen indebærer nemlig, at den skattepligtige 
indkomst formindskes navnlig i investeringsåret (svarende til nedskrivningen ultimo), men 
også i mindre omfang de efterfølgende år i takt med den forudsatte stigning i priserne på 
husdyr. I salgsåret forøges indkomsten derimod med nedskrivningen ved årets begyndelse.  
 
Den ovenfor nævnte opgørelse af handelsbesætningernes værdi (efter nedskrivning fra og 
med ultimo 1981) medfører dels en udskydelse af skatten, dels en beskatning af kapitalge-
vinster. I det år, hvor investeringen finder sted, formindskes den skattepligtige indkomst 
med forskellen mellem anskaffelsessummen og skalaværdien (eller den nedskrevne værdi) 
ved årets slutning. I de efterfølgende år forøges indkomsten med kapitalgevinsten beregnet 
på grundlag af skalaværdien eller den nedskrevne værdi. Og i salgsåret forøges indkomsten 
med forskellen mellem salgsværdien ved årets slutning og skalaværdien (eller den ned-
skrevne værdi) ved årets begyndelse. 

                                              
2 Ved kapitalgevinster og -tab forstås her den ændring i besætningens værdi fra årets begyndelse (eller fra 

anskaffelse) til årets slutning (eller til afhændelse), der kan henføres til ændringer i priser på dyrene. 



4.4. Beholdninger 

Skatteregler 

Skattemæssigt opdeles landbrugets beholdninger i følgende grupper: 

• Indkøbte beholdninger. 

• Beholdninger af egen avl til salg (salgsbeholdninger). 

• Beholdninger af egen avl til brug i bedriften. 

• Beholdninger i jorden. 
 
Værdien af indkøbte beholdninger kan efter landmandens valg opgøres enten til dagspris el-
ler købspris, mens salgsbeholdninger kan opgøres enten til dagspris eller produktionspris. 
Produktionsprisen skal baseres på en regnskabsmæssig opgørelse eller i mangel heraf fast-
sættes til 85 pct. af dagsprisen. 
 
I forbindelse med den regnskabsmæssige opgørelse af produktionsprisen kan kun direkte 
produktionsomkostninger kræves medregnet. Når det gælder korn og lignende produkter, 
drejer det sig som minimum om omkostningen vedrørende følgende produktionsmidler: ud-
sæd, gødning og lignende produktionsmidler, fremmed arbejdskraft, maskinstation samt 
brændstof og lignende hjælpemidler til egne maskiner.    
 
Værdien af indkøbte beholdninger og beholdninger til salg – opgjort som ovenfor beskrevet 
– kunne nedskrives med indtil 30 pct. til og med indkomståret 1991. I 1992 blev den mak-
simale nedskrivning formindsket til 26 pct., i 1993 til 23 pct., i 1994 til 20 pct., i 1995, til 
16 pct., i 1996 til 12 pct., i 1997 til 8 pct. samt fra og med 1998 til 0 pct.       
 
Beholdninger af egen avl til brug i bedriften kan efter landmandens valg enten udelades helt 
af skatteregnskabet eller behandles på samme måde som beholdninger af egen avl til salg.  
 
 
Nærværende opgørelse  
Den skattemæssige værdi af indkøbte beholdninger (før nedskrivninger) er forudsat opgjort 
til dagspriser. 
 
Den skattemæssige værdi af beholdninger af egen avl både til salg og til brug i bedriften er 
forudsat opgjort på grundlag af de direkte produktionsomkostninger. Disse omkostninger er 
anslået til 30 pct. af produktværdien/investeringen i årene 1970-92 samt til 40 pct. heraf fra 
og med 1993. Fastsættelsen af disse procenter er sket på grundlag af oplysninger vedrøren-



de produktionen af korn ifølge SJFI’s regnskabsstatistik ”Økonomien i landbrugets drifts-
grene”. 
 
For alle beholdninger – såvel indkøbte som af egen avl – er der forudsat maksimal brug af 
muligheden for skattemæssige nedskrivninger. 
 
Den ovennævnte opgørelse af beholdningernes skattemæssige værdi medfører dels en skat-
teudskydelse, dels en beskatning af kapitalgevinster. I investeringsåret formindskes ind-
komsten med forskellen mellem anskaffelsessummen og den skattemæssige værdi ved årets 
slutning, idet kapitalgevinster og -tab på disse beholdninger indgår i den skattepligtige ind-
komst. I de efterfølgende år beskattes kapitalgevinsten beregnet ud fra de anvendte priser 
primo og ultimo efter fradrag af nedskrivninger. I salgsåret forøges indkomsten med for-
skellen mellem handelsværdien ved årets slutning og den nedskrevne værdi ved årets be-
gyndelse.  
 
 
4.5. Andre skatteregler samt investeringstilskud 

Ved opgørelsen af landbrugets kapitalomkostninger er der kun taget hensyn til de skatte-
mæssige ordninger, der har størst betydning i denne henseende. Af ordninger, der ses bort 
fra, kan nævnes henlæggelse til investeringsfonds, etableringskontoordningen samt succes-
sionsordningen. 
 
Hovedprincippet i loven om investeringsfonds er, at personer eller virksomheder mv., der 
driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan henlægge til investeringsfonds med henblik på 
senere investeringer. Det henlagte beløb kan fradrages i den skattepligtige indkomst i det 
pågældende år, mens afskrivningsgrundlaget reduceres (forlods afskrivning), når investe-
ringen finder sted, og det henlagte beløb frigives. Benyttelsen af investeringsfonds medfører 
derfor, at fradraget i den skattepligtige indkomst rykkes frem, og at beskatningen af et til-
svarende beløb udskydes med det resultat, at kapitalomkostningen formindskes.  
 
Indskud på etableringskonto med henblik på senere investeringer medfører tilsvarende et 
fradrag i den skattepligtige indkomst i det pågældende år. Fradraget modsvares af, at der 
skal foretages forlods afskrivninger efter etableringen. Anvendelse af etableringskonto har 
samme virkning som henlæggelse til investeringsfonds. 
 
Foruden disse skatteordninger er der set bort fra direkte tilskud til investeringer i landbruget 
fortrinsvis i form af moderniserings- og forbedringsstøtte. 

 



5. Udviklingen i landbrugets nettokapitalomkostninger siden 1970 

I dette kapitel redegøres for udviklingen i nettokapitalomkostningerne i dansk landbrug 
gennem de seneste årtier såvel for alle aktiver under ét som for de enkelte aktiver. Som om-
talt i kapitel 1 tages realrenten efter skat ofte som udtryk for nettokapitalomkostningen efter 
skat. De to udtryk sammenlignes derfor.    
 
 

5.1. Alle aktiver under ét 

I gennemsnit for årene 1970-99 lå nettokapitalomkostningen efter skat for alle landbrugsak-
tiver under ét – eksklusive jord – på 1,7 pct., mens realrenten efter skat lå på 1,1 pct., jf. ta-
bel 5.1. Dette svarer til en forskel på 0,6 pct. Nettokapitalomkostningen efter skat har været 
præget af store svingninger siden 1970, jf. figur 5.1. I de tre perioder 1973-76, 1981-83 og 
1989 var nettokapitalomkostningen efter skat mindre end 1 pct., mens den var 3,0 pct. eller 
derover i 1987, 1992, 1994 og 1995. 
 
Selv om nettokapitalomkostningen efter skat har ændret sig nogenlunde i takt med realren-
ten efter skat, er forskellen mellem de to udtryk dog ikke forblevet konstant over tid. I årene 
1970-82 varierede spændet mellem nettokapitalomkostningen efter skat og realrenten efter 
skat mellem 0,8 og 2,3 pct. point, hvorimod spændet har bevæget sig mellem -0,9 og 0,6 
pct. point siden da. 
 
Som omtalt i kapitel 1 skyldes forskellen mellem nettoomkostningen efter skat og realren-
ten efter skat, at de enkelte landbrugsaktivers skattepligtige afkast før renter almindeligvis 
afviger fra det tilsvarende reale afkast, hvilket videre kan henføres til, 
  

• at de skattemæssige afskrivninger oftest afviger fra de økonomiske afskrivninger, 
fordi der almindeligvis anvendes forskellige priser (nemlig henholdsvis anskaffel-
ses- og genanskaffelsespriser) og oftest også forskellige afskrivningssatser,  

• at der for nogle aktivers vedkommende kan foretages skattemæssige nedskrivninger, 
og 

• at det skattepligtige afkast af nogle aktiver omfatter rent nominelle kapitalgevinster. 
 

 
 
 



TABEL 5.1. Nettokapitalomkostningen efter skat for alle landbrugsaktiver under ét - eks-
klusive jord - sammenholdt med realrenten efter skat  

    
 
 
 
 

Nettokapitalomkostning 
efter skat , alle land-

brugsaktiver ekskl. 
 jord1) 

 
 
 

Realrente efter skat 

Forskel mellem  
nettokapitalomkostning 
efter skat og real rente 

efter skat  
    
1970 2,4 1,6 0,8 
1971 1,6 0,6 1,0 
1972 1,3 0,2 1,1 
1973 0,5 -1,0 1,5 
1974 -1,0 -3,1 2,1 
1975 -2,6 -4,9 2,3 
1976 0,1 -1,3 1,4 
1977 1,5 0,2 1,3 
1978 1,9 0,9 1,0 
1979 2,5 1,5 1,0 
1980 2,1 1,0 1,1 
1981 0,8 -0,6 1,4 
1982 0,9 0,0 0,9 
1983 0,4 -0,2 0,6 
1984 1,9 1,7 0,2 
1985 1,5 1,1 0,4 
1986 2,9 3,3 -0,4 
1987 3,7 4,8 -0,9 
1988 1,8 2,0 -0,2 
1989 0,9 0,4 0,5 
1990 2,2 1,7 0,5 
1991 2,7 2,6 0,1 
1992 3,1 3,1 0,0 
1993 2,7 2,7 0,0 
1994 3,0 3,2 -0,2 
1995 3,2 3,3 -0,1 
1996 2,7 2,7 0,0 
1997 2,3 2,2 0,1 
1998 2,3 2,2 0,1 
1999 2,4 2,3 0,1 
Gns. 1970-99 1,7 1,1 0,6 

 
1)  Nettokapitalomkostningen efter skat for alle landbrugsaktiver under ét – eksklusive jord - er beregnet som 

et vægtet gennemsnit af de tilsvarende kapitalomkostninger for de enkelte aktiver, jf. Bilag B. 
 
 

5.2. De enkelte aktiver 

Nettokapitalomkostningen efter skat for alle landbrugsaktiver under ét – ekskl. jord – dæk-
ker over store forskelle mellem aktiverne. Årsagen hertil er, at de ovenfor nævnte skatte-
mæssige forhold gør sig gældende i forskellig grad for de forskellige aktiver. 
  
 
 
 



FIGUR 5.1.  Nettokapitalomkostningen efter skat for alle landbrugsaktiver under ét – eks-
klusive jord – sammenlignet med realrenten efter skat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. De enkelte aktiver 

 
 
Bygninger 

For investeringer i bygninger har nettokapitalomkostningen efter skat udvist store svingnin-
ger siden 1970, jf. figur 5.2 og tabel 5.2. I midten af 1970’erne lå omkostningen på et usæd-
vanlig lavt niveau – i 1974 og 1975 endog under nul – mens den har ligget på et mere nor-
malt niveau i den resterende del af perioden.  
 
Bygningernes nettokapitalomkostning efter skat har været større end realrenten efter skat i 
alle år siden 1970 – bortset fra perioden 1986-88. Ses der bort fra årene 1982-89, er inflati-
onens udhuling af afskrivningernes skatteværdi en væsentlig årsag hertil. 
 

En anden medvirkende årsag til den relativt store nettokapitalomkostning for bygninger er, 
at den maksimale – og hermed i notatet anvendte – skattemæssige afskrivningssats (6 pct. 
lineær i de første 10 år og herefter 2 pct. lineær til og med 1998 samt 5 pct. lineær fra og 
med 1999 ) kun er lidt ”større” end den økonomiske afskrivningssats (7 pct. af saldoværdi-
en). De skattemæssige afskrivninger er derfor kun fremrykket beskeden sammenlignet med  
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FIGUR 5.2.  Nettokapitalomkostningen efter skat for bygninger og driftsmidler (maskiner og 
inventar sammenlignet med realrenten efter skat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
de økonomiske. Den udskudte skat, der vedrører landbrugets driftsbygninger, er følgelig 
forholdsvis lille, og det samme gælder derfor bidraget herfra til formindskelse af nettokapi-
talomkostningen. 
 
Forskellen mellem bygningernes nettokapitalomkostning efter skat og realrenten efter skat 
er noget større i 70’erne og først i 80’erne end i 90’erne, jf. figur 5.2 og tabel 5.2. Den væ-
sentligste årsag til forskellen mellem de to perioder er, at inflationen var kraftigere og udhu-
lingen af afskrivningernes reale skatteværdi derfor større i den førstenævnte periode end i 
den sidstnævnte. Denne virkning af inflationen opvejes dog i mindre omfang af, at fordelen 
ved skatteydelse generelt var større i 1970’erne og først i 1980’erne end i 1990’erne, som 
følge af at den nominelle rente efter skat var større i den førstnævnte end i den sidstnævnte 
periode. Men da den udskudte skat vedrørende landbrugets driftsbygninger er forholdsvis 
lille, spiller forskellen med hensyn til den nominelle rente kun en underordnet rolle.   
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TABEL 5.2. Nettokapitalomkostningen efter skat for forskellige landbrugsaktiver sammen- 
holdt med realrenten efter skat 

           
 
 
 

 

 
 

Byg-
ninger 

 
 

Installa-
tioner 

 
Tilbyg-
ninger 

mv. 

 
 

Drifts-
midler 

 
 

Småak-
tiver 

 
Stam-

besæt-
ning 

Han-
delsbe-

sæt-
ning 

Indkøb-
te be-
hold-

ninger 

Behold-
ninger 

af egen 
avl 

Real-
rente 
efter 
skat 

           
1970 3,1 2,6 - 2,4 1,3 1,6 2,9 3,0 1,8 1,6 
1971 2,4 1,9 - 1,8 0,8 0,6 2,3 2,5 1,3 0,6 
1972 2,1 1,7 - 1,6 0,6 0,2 2,1 2,3 1,1 0,2 
1973 1,3 0,9 - 1,0 0,0 -1,0 1,7 1,8 0,5 -1,0 
1974 -0,6 -1,0 - 0,0 -1,1 -3,1 1,0 1,2 -0,4 -3,1 
1975 -2,3 -2,6 - -1,8 -2,1 -4,9 -0,4 -0,2 -1,5 -4,9 
1976 0,9 0,4 - -0,3 -0,1 -1,3 1,9 2,0 0,5 -1,3 
1977 2,3 1,8 - 1,3 0,7 0,2 2,8 2,9 1,4 0,2 
1978 2,7 2,3 - 1,7 1,1 0,9 3,2 3,4 1,8 0,9 
1979 3,2 2,8 - 2,2 1,5 1,5 3,7 3,9 2,2 1,5 
1980 2,7 2,3 - 2,0 1,2 1,0 3,6 3,8 2,0 1,0 
1981 1,3 1,0 - 1,4 0,4 -2,1 2,9 3,0 1,1 -0,6 
1982 1,4 1,0 0,5 0,9 0,8 -1,5 3,4 3,5 1,6 0,0 
1983 0,6 0,4 0,2 0,4 0,5 -1,4 2,4 2,5 1,0 -0,2 
1984 2,3 1,9 1,2 2,0 1,5 0,5 3,4 3,5 2,0 1,7 
1985 1,9 1,5 0,9 1,5 1,1 0,2 2,7 2,8 1,6 1,1 
1986 3,3 2,9 2,0 2,8 2,2 2,4 3,7 3,8 2,6 3,3 
1987 3,8 3,4 2,8 3,5 3,1 3,8 4,8 4,9 3,6 4,8 
1988 1,9 1,7 1,3 1,8 1,5 1,1 3,1 3,2 2,0 2,0 
1989 1,1 0,8 0,5 0,9 0,6 -0,4 2,0 2,1 1,1 0,4 
1990 3,0 2,5 1,1 2,3 1,3 0,8 2,8 2,9 1,8 1,7 
1991 3,5 3,0 1,6 2,7 1,8 1,7 3,1 3,2 2,2 2,6 
1992 3,8 3,3 1,9 3,0 2,0 2,3 3,4 3,6 2,5 3,1 
1993 3,3 2,8 1,6 2,6 1,8 2,0 2,9 3,1 2,0 2,7 
1994 3,7 3,2 1,9 2,9 2,0 2,5 3,2 3,5 2,3 3,2 
1995 3,9 3,3 2,0 3,1 2,1 2,6 3,4 3,8 2,4 3,3 
1996 3,3 2,9 1,6 2,6 1,8 2,0 3,0 3,4 2,1 2,7 
1997 2,9 2,4 1,3 2,2 1,5 1,6 2,6 3,1 1,8 2,2 
1998 2,8 2,4 1,3 2,1 1,4 1,6 2,5 3,1 1,8 2,2 
1999 2,9 2,9 1,4 2,2 1,5 1,7 2,6 3,2 1,8 2,3 
gns  
1970-99 

 
2,3 

 
1,9 

 
- 

 
1,8 

 
1,1 

 
0,6 

 
2,8 

 
3,0 

 
1,6 

 
1,1 

 
 
Som følge af reglen om at genvundne afskrivninger ikke kan overstige de foretagne skatte-
mæssige afskrivninger beskattes nominelle kapitalgevinster på bygninger ikke fuldt ud i 
forbindelse med afståelsen, såfremt inflationsraten overstiger den økonomiske afskrivnings-
sats. Reglen bidrog derfor til at formindske bygningernes nettokapitalomkostning under den 
kraftige inflation fra midten af 1970’erne til først i 1980’erne. Uden denne regel ville netto-
kapitalomkostningen således have ligget på et noget højere niveau i denne periode. 
 
Ved opgørelsen af kapitalomkostningen for investeringer foretaget i årene 1982-89 er de 
skattemæssige afskrivninger pristalsreguleret i alle år – dog bortset fra anskaffelses- og 



salgsåret, jf. kapitel 4. Reguleringen forhindrer, at afskrivningernes reale skatteværdi udhu-
les som følge af inflationen, hvorved forøgelsen af nettokapitalomkostningen undgås. Den-
ne positive effekt opvejes dog i mindre omfang af, at fordelen ved at udskyde beskatningen 
via fremskyndelse af de skattemæssige afskrivninger samtidig formindskes, idet uudnyttede 
afskrivningsmuligheder opskrives som følge af reguleringen. Dette betyder, at gevinsten 
ved skatteudskydelsen svarer til et rentefrit pristalsreguleret lån.  
 
På baggrund af afskrivningernes pristalsregulering kan det virke overraskende, at bygnin-
gernes nettokapitalomkostning efter skat var større end realrenten efter skat i årene 1982 til 
1985 og igen i 1989. Den væsentligste årsag hertil er, at satsen anvendt ved opskrivningen 
af de skattemæssige afskrivninger var noget lavere i de pågældende år end den forudsatte 
fremtidige inflationsrate. En anden medvirkende årsag er, at realrenten efter skat lå på et 
lavt niveau i disse år, jf. tabel 5.2, og at fordelen ved skatteudskydelsen derfor var beske-
den. 
 

 

Installationer 

Som omtalt i kapitel 4 svarer de skattemæssige regler for afskrivninger på installationer 
stort set til de tilsvarende regler for bygninger, bortset fra at de maksimale afskrivningssat-
ser var lidt større for installationer end for bygninger til og med 1998. De anvendte skatte-
mæssige afskrivningssatser er derfor også lidt større, mens de økonomiske er forudsat iden-
tiske. Den udskudte skat er følgelig lidt større, mens nettokapitalomkostningen er lidt min-
dre for installationer end for bygninger, jf. tabel 5.2.  
 
 
Driftsmidler 

For investeringer i driftsmidler foretaget i årene 1970-81 er nettoomkostningen efter skat 
noget større end realrenten efter skat, jf. figur 5.2 og tabel 5.2. Under den kraftige inflation 
var tabet som følge af inflationens udhuling af afskrivningernes reale skatteværdi således 
større end gevinsten ved udskudt skat opnået via fremrykningen af de skattemæssige af-
skrivninger. Dette til trods for at gevinsten ved udskudt skat var forholdsvis stor som følge 
af den forholdsvis høje nominelle rente efter skat. 
 
For investeringer i driftsmidler foretaget i 1990’erne er nettoomkostningen efter skat der-
imod af omtrent samme størrelse som realrenten efter skat. Den forholdsvis lave inflation 
bidrog kun til en begrænset udhuling af afskrivningernes reale skatteværdi, hvorfor tabet 
herfra blev nogenlunde opvejet af gevinsten ved den udskudte skat. 



For investeringer i driftsmidler foretaget i perioden 1982-89 er de skattemæssige afskriv-
ninger pristalsreguleret, jf. kapitel 4. Dette bidrog til at formindske nettokapitalomkostnin-
gen vedrørende disse investeringer i denne periode. 
 
 
Driftsmidler kontra bygninger 

Nettokapitalomkostningen efter skat er mindre for driftsmidler end for bygninger gennem 
næsten hele perioden, hvilket kan tages som udtryk for, at de skattemæssige regler for af-
skrivninger mv. gennemgående har været – og fortsat er – mere favorable for landbrugets 
driftsmidler end for landbrugets bygninger. Det drejer sig navnlig om, at de skattemæssige 
afskrivninger på driftsmidler kan fremskyndes væsentlig mere i forhold til de økonomiske, 
end det er tilfældet for bygninger.  
  
I årene 1974 og 1975 var nettoomkostningen for driftsmidler dog lidt større end for bygnin-
ger, hvilket primært kan tilskrives reglen om, at genvundne afskrivninger på bygninger ikke 
kan overstige de foretagne skattemæssige afskrivninger. Under kraftig inflation bidrager 
reglen nemlig til at begrænse beskatningen af kapitalgevinster i forbindelse med afståelsen 
for bygninger.   
 
 
Tilbygninger og forbedringer samt småaktiver 

For investeringer i tilbygninger og forbedringer er nettokapitalomkostningen i alle år væ-
sentlig mindre end for almindelige bygningsinvesteringer. Tilsvarende er nettokapitalom-
kostningen for investeringer i småaktiver gennemgående noget mindre end for almindelige 
investeringer i driftsmidler. Forklaringen er, at den udskudte skat er langt større for tilbyg-
ninger og forbedringer end for nye bygninger, idet de førstnævnte investeringer er forudsat 
straksafskrevet. Tilsvarende er den udskudte skat noget større for småaktiver end for drifts-
midler. 
 

 

Stambesætning 

I årene 1970-80 var nettokapitalomkostningen efter skat for stambesætninger identisk med 
realrenten efter skat, jf. tabel 5.2. Forklaringen er, at stambesætninger ikke afskrives – 
hverken skattemæssigt eller økonomisk – hvorfor de skattemæssige afskrivninger er sam-
menfaldende med de økonomiske – at stambesætninger ikke kunne nedskrives skattemæs-
sigt i de pågældende år, samt at kapitalgevinster på stambesætninger ikke beskattes – hver-
ken løbende eller ved salg.  



Fra og med 1981 har værdien af stambesætninger kunnet nedskrives skattemæssigt, og den-
ne mulighed er forudsat anvendt. Nedskrivningen medvirker til at udskyde beskatningen og 
bidrager derfor til at formindske kapitalomkostningen. Siden 1981 har stambesætningernes 
nettokapitalomkostning efter skat derfor været mindre end realrenten efter skat. 
 
 
Handelsbesætning 

Som omtalt i kapitel 4.3 indebærer den skattemæssige behandling af handelsbesætninger 
dels at kapitalgevinsten beskattes løbende, dels at skattebetalingen udskydes. At handels-
besætningernes nettokapitalomkostning efter skat gennemgående har været større end real-
renten efter skat, kan derfor forklares med, at den negative effekt som følge af kapitalge-
vinstbeskatningen kun delvis opvejes af gevinsten ved den udskudte skat. 
 
 
Beholdninger 

For beholdninger er nettokapitalomkostningen efter skat – ligesom for handelsbesætninger 
– gennemgående større end realrenten efter skat. Forklaringen er den samme som for han-
delsbesætninger. 
 
 
Landbrugsjord 
Som omtalt i kapitel 1 er nærværende opgørelse af landbrugets kapitalomkostninger et led i 
en analyse af udviklingen i erhvervets investeringer gennem de seneste årtier. Denne analy-
se omfatter ikke landbrugsjord, ud fra den betragtning at landbrugssektoren taget under ét 
ikke investerer i jord, når der ses bort fra grundforbedringer. I overensstemmelse hermed 
omfatter nærværende opgørelse heller ikke landbrugsjord. Det skal dog nævnes, at nettoka-
pitalomkostningen efter skat for landbrugsjord under de anvendte forudsætninger er identisk 
med realrenten efter skat. Forklaringen er, at landbrugsjorden sædvanligvis ikke afskrives 
eller nedskrives – hverken skattemæssigt eller økonomisk – samt at kapitalgevinster på jor-
den som hovedregel ikke ville være beskattet i den betragtede årrække, såfremt den reale 
pris på landbrugsjord var forblevet uændret. 
 
Som det er fremgået, er der ganske store forskelle mellem landbrugsaktiverne med hensyn 
til nettokapitalomkostningen. Årsagen hertil er udelukkende forskelle mellem aktiverne 
med hensyn til, hvor gunstige – eller ugunstige – de skattemæssige regler har været og for-
sat er. Det er ligeledes værd at bemærke, at nettokapitalomkostningen efter skat for nogle 
landbrugsaktiver har afveget betragtelig i visse perioder fra realrenten efter skat. 



5.3. Nettokapitalomkostningernes afhængighed af de valgte forudsætninger 

Som omtalt i kapitel 3 og 4 bygger opgørelsen af landbrugets nettokapitalomkostninger på 
nogle simplificerende forudsætninger, der kun delvis er opfyldt. Dette gælder bl.a. forud-
sætningen om, at landmanden afskriver skattemæssigt mest muligt hvert år. Hvis familiens 
samlede indtjening ligger på et lavt niveau i et enkelt år eller i en årrække i forhold til de ef-
terfølgende år, kan det være fordelagtigt at begrænse de skattemæssige afskrivninger i den 
 
TABEL 5.3.  Nettokapitalomkostning efter skat for bygninger og driftsmidler under forskel-

lige forudsætninger med hensyn til valg af skattemæssige afskrivninger 
   
 Bygninger 

 
Driftsmidler 

 
 

Reducerede 
afskrivnin-

ger1) 

Maksimale 
afskrivninger 

 
Forskel 

Reducerede 
afskrivnin-

ger1) 

Maksimale 
afskrivninger 

 
Forskel 

       
1970 3,7 3,1 0,6 3,4 2,4 1,0 
1971 3,0 2,4 0,6 2,7 1,8 0,9 
1972 2,7 2,1 0,6 2,5 1,6 0,9 
1973 1,9 1,3 0,6 1,8 1,0 0,8 
1974 -0,2 -0,6 0,4 0,8 0,0 0,8 
1975 -2,0 -2,3 0,3 -1,0 -1,8 0,8 
1976 1,4 0,9 0,5 0,6 -0,3 0,9 
1977 3,0 2,3 0,7 2,2 1,3 0,9 
1978 3,6 2,7 0,9 2,7 1,7 1,0 
1979 4,2 3,2 1,0 3,3 2,2 1,1 
1980 3,7 2,7 1,0 3,0 2,0 1,0 
1981 2,2 1,3 0,9 2,4 1,4 1,0 
1982 1,8 1,4 0,4 1,3 0,9 0,4 
1983 0,8 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 
1984 2,7 2,3 0,4 2,5 2,0 0,5 
1985 2,2 1,9 0,3 2,0 1,5 0,5 
1986 3,8 3,3 0,5 3,4 2,8 0,6 
1987 4,2 3,8 0,4 3,9 3,5 0,4 
1988 2,2 1,9 0,3 2,0 1,8 0,2 
1989 1,4 1,1 0,3 1,2 0,9 0,3 
1990 3,7 3,0 0,7 3,3 2,3 1,0 
1991 4,2 3,5 0,7 3,7 2,7 1,0 
1992 4,5 3,8 0,7 4,0 3,0 1,0 
1993 3,9 3,3 0,6 3,4 2,6 0,8 
1994 4,4 3,7 0,7 3,8 2,9 0,9 
1995 4,6 3,9 0,7 4,0 3,1 0,9 
1996 4,0 3,3 0,7 3,5 2,6 0,9 
1997 3,5 2,9 0,6 3,0 2,2 0,8 
1998 3,4 2,8 0,6 2,9 2,1 0,8 
1999 3,5 2,9 0,6 3,0 2,2 0,8 
gns 
1970-99 

 
2,9 

 
2,3 

 
0,6 

 
2,5 

 
1,8 

 
0,7 

 
1) For bygninger 3 pct. om året i de første 10 år og herefter 2 pct. om året i de efterfølgende år. For drifts-

midler 15 pct. af saldoværdien om året i alle år. 
 
 



førstnævnte periode. Forklaringen er, at indtjeningen gennem en længere årrække alminde-
ligvis beskattes mere lempeligt, hvis den skattepligtige indkomst fastholdes på nogenlunde 
samme niveau, end hvis den udviser store udsving. En sådan reduktion af de skattemæssige 
afskrivninger i de første år af en investerings levetid vil påvirke nettokapitalomkostningen.  
 
Med henblik på at belyse i hvilket omfang nettokapitalomkostningen afhænger af den for-
udsatte afskrivningsstrategi, er bygningernes og driftsmidlernes nettokapitalomkostning ef-
ter skat også opgjort, under den forudsætning at de skattemæssige afskrivningssatser kun 
havde svaret til omkring halvdelen af de maksimale satser. Det vil for driftsmidler sige 15 
pct. om året og for bygninger 3 pct. om året i de første 10 år og herefter 2 pct.    
 
Nettokapitalomkostningen efter skat opgjort under den alternative forudsætning er i tabel 
5.3 sammenholdt med omkostningen opgjort under de hidtidige forudsætninger. Som følge 
af ændringen i afskrivningsstrategien ses nettokapitalomkostningen efter skat at vokse fra 
2,3 pct. til 2,9 pct. for bygninger og fra 1,8 pct. til 2,5 pct. for driftsmidler i gennemsnit for 
hele perioden. Sammenligningen viser således, at de anvendte forudsætninger med hensyn 
til landmændenes indtjening og hermed deres valg af skattemæssige afskrivningssatser spil-
ler en ikke ubetydelig rolle for kapitalomkostningen.  
 
 
 

  



6. Afsluttende bemærkninger 

For nogle landbrugsaktiver har nettokapitalomkostningen efter skat i visse perioder inden 
for de seneste årtier afveget væsentlig fra realrenten efter skat. Som følge heraf er realrenten 
efter skat ikke et godt udtryk for nettokapitalomkostningen efter skat, og der skulle derfor 
kunne opnås bedre forklaringer på udviklingen i landbrugets investeringer ved anvendelse 
af nettokapitalomkostningen som forklarende variabel i stedet for realrenten efter skat. 
 
Det anvendte kapitalomkostningsbegreb er også et nyttigt redskab i andre sammenhænge. 
Ved vurderinger af landbrugets økonomiske forhold er det således væsentligt, at kravet til 
kapitalens forrentning fastsættes så korrekt som muligt – bl.a. under hensyntagen til inflati-
on og beskatning – ikke mindst fordi landbruget er et kapitaltungt erhverv. 
 
Det anvendte kapitalomkostningsbegreb er desuden et nyttigt redskab i forbindelse med 
analyser af konsekvensen såvel af eksisterende skatteregler og eksisterende investeringstil-
skud som af påtænkte ændringer heraf. 
 
Opgørelsen af landbrugets nettokapitalomkostninger bygger på en række simplificerende 
forudsætninger, som kun delvis er opfyldt i praksis, og som i nogen grad beror på et subjek-
tivt valg. Til trods herfor er de beregnede tal for landbrugets nettokapitalomkostninger uden 
tvivl et bedre udtryk for disse omkostninger end realrenten efter skat.   
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Bilag A. Nettokapitalomkostning og realrente  

Nettokapitalomkostningen efter skat for et realt aktiv er under visse forudsætninger identisk 
med realrenten efter skat. Disse forudsætninger er, at de skattemæssige afskrivninger er 
identiske med de økonomiske, at der ikke foretages skattemæssige nedskrivninger, at nomi-
nelle kapitalgevinster og -tab ikke beskattes, og at de relative priser forbliver uændrede. I 
Nærværende bilag bevises denne sammenhæng mellem nettokapitalomkostningen efter skat 
og realrenten efter skat. 
 
Som i notatet i øvrigt forudsættes de økonomiske afskrivninger at kunne beskrives ved sal-
dometoden. Samme forudsætning gælder derfor også de skattemæssige afskrivninger, da 
disse er forudsat identiske med de økonomiske afskrivninger. 
  
Generelt er nutidsværdien af en uendelig kvotientrække givet ved nedenstående formel, i 
hvilken p betegner nutidsværdien, f1 det første led i talrækken, g vækstraten og r renten: 
 

 
gr

f
p

−
= 1                                                                                      A.1 

 
Under de ovenfor nævnte forudsætninger er nutidsværdien af afskrivningernes skatteværdi 
lig med en sådan kvotientrække. I kvotientrækken består det første led af skatteværdien af 
første års afskrivning. Denne skatteværdi er lig med den marginale skattesats multipliceret 
med afskrivningen, som kan beregnes ved at fremskrive afskrivningssatsen fra årets begyn-
delse til dets slutning under hensyntagen til inflationen. Renten r udgøres i nærværende 
sammenhæng af den nominelle rente efter skat, mens vækstraten g er lig med den årlige for-
ringelse af aktivets nominelle værdi med modsat fortegn. Af formlen A.1 følger derfor: 
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hvor 
A = nutids-skatteværdi af de skattemæssige afskrivninger i forhold til aktivets anskaf-

felsessum. 
t = virksomhedens marginal skattesats. 
ds = skattemæssig afskrivningssats (saldoafskrivning) 
p = inflationsraten. 
 



q = nominel rentefod efter skat. 
dp = årlig forringelse af aktivets nominelle værdi i forhold til værdien ved årets be-

gyndelse. 
 
Da de relative priser forudsættes at forblive uændrede, er den årlige forringelse af aktivets 
nominelle værdi givet ved følgende ligning, jf. kapitel 2, formel 2.2: 

 

 ( )dpdd p −−= 1  A.3 

 
hvor 
d = årlig økonomisk afskrivning i forhold til aktivets værdi ved årets begyndelse. 
 
Løses ligningen A.3 med hensyn til den økonomiske afskrivningssats d fås: 
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Da den skattemæssige afskrivningssats ds som forudsat er identisk med den økonomiske af-
skrivningssats d fås videre: 
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Ved i ligningen A.2 at erstatte den skattemæssige afskrivningssats ds med højre side af lig-
ningen A.5 fås: 
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Heraf følger: 
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Ifølge formel 2.1 og 2.3 i kapitel 2 er nettokapitalomkostningen før skat givet ved nedenstå-
ende ligning: 
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hvor 
c = årlig nettokapitalomkostning før skat i forhold til aktivets værdi ved årets 

begyndelse. 
 
Ved i ligningen A.8 at indsætte nutids-skatteværdien ifølge ligningen A.7 samt den økono-
miske afskrivningssats ifølge ligningen A.4 fås: 
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Heraf følger, idet 1-tallet i den anden faktor erstattes med udtrykket (q + dp) / (q + dp): 
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Ved i denne ligning at multiplicere de to første brøker med hinanden fås:  
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hvilket ved division af nævner og tæller i den første brøk med q + dp giver: 
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Ved multiplikation af tæller og nævner i den sidste brøk med (1 - t) fås: 
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Da - (1 - t)(dp + p) er lig med - (dp + p) + t(dp + p) kan ligningen A.13 omskrives som følger:  
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Da udtrykket – t(dp + p) går ud mod + t(dp + p), fås herefter:  
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der videre kan omskrives til: 
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Som omtalt i kapitel 2 er nettokapitalomkostningen efter skat lig med nettokapitalomkost-
ningen før skat multipliceret med 1 - t. Af ligningen A.16 følger derfor: 
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hvor 
ce = årlig nettokapitalomkostning efter skat i forhold til aktivets værdi ved årets 

begyndelse. 
 
 
 
 
 
 



Denne ligning kan omskrives som følger:  
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Heraf fås, at: 
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I den ovenstående ligning er udtrykket til højre for lighedstegnet identisk med realrenten ef-
ter skat. Det er hermed bevist, at nettokapitalomkostningen efter skat for et realt aktiv er lig 
med realrenten efter skat, under forudsætninger af at de skattemæssige afskrivninger er 
identiske med de økonomiske, at der ikke foretages skattemæssige nedskrivninger, at nomi-
nelle kapitalgevinster/tab ikke beskattes, samt at de relative priser forbliver uændrede. 



Bilag B. Fordelingen af landbrugskapitalens værdi på aktiver 

Nettokapitalomkostningen for alle aktiver under ét – eksklusive jord – for landbrugssekto-
ren som helhed, der fremgår af tabel 5.1, er beregnet som vægtet gennemsnit af de tilsva-
rende omkostninger for de enkelte aktiver, som vist i tabel 5.2. Ved denne beregning er for-
delingen af landbrugskapitalens værdi på de respektive aktiver anvendt som vægte (tabel 
B.1). Nærværende bilag indeholder en kortfattet beskrivelse af, hvordan denne fordeling er 
beregnet. 
 
TABEL B.1.  Fordelingen af landbrugskapitalens samlede værdi på forskellige aktiver, pct.  
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1973 9,41 1,66 0,00 7,66 1,35 12,11 5,57 0,22 0,65 61,37 100,0 
1974 9,66 1,70 0,00 8,25 1,46 10,57 4,48 0,22 0,67 62,98 100,0 
1975 10,02 1,77 0,00 8,69 1,53 8,74 3,78 0,26 0,77 64,44 100,0 
1976 9,69 1,71 0,00 8,49 1,50 8,56 3,66 0,17 0,50 65,73 100,0 
1977 10,12 1,79 0,00 9,56 1,69 8,18 3,42 0,15 0,45 64,65 100,0 
1978 9,89 1,75 0,00 9,26 1,63 9,20 4,07 0,18 0,54 63,47 100,0 
1979 9,56 1,69 0,00 9,02 1,59 7,85 3,64 0,18 0,55 65,92 100,0 
1980 11,06 1,95 0,00 10,05 1,77 8,30 4,04 0,29 0,86 61,68 100,0 
1981 14,94 2,64 0,00 12,58 2,22 9,27 6,18 0,43 1,28 50,47 100,0 
1982 13,64 2,92 2,92 13,50 2,38 11,04 7,01 0,63 1,88 44,08 100,0 
1983 15,09 3,23 3,23 14,20 2,51 11,87 7,33 0,75 2,25 39,54 100,0 
1984 16,60 0,40 3,00 12,91 2,28 10,29 6,59 0,68 1,99 45,28 100,0 
1985 15,49 0,37 2,80 12,08 2,13 9,17 6,04 0,83 2,49 48,58 100,0 
1986 13,50 0,33 2,44 11,03 1,95 7,67 5,24 0,68 2,03 55,14 100,0 
1987 14,18 0,34 2,56 11,64 2,05 7,22 4,86 0,71 2,14 54,29 100,0 
1988 14,94 0,36 2,70 12,23 2,16 6,96 5,06 0,66 1,98 52,95 100,0 
1989 15,56 0,37 2,81 12,13 2,14 7,30 5,20 0,74 2,21 51,55 100,0 
1990 15,45 0,37 2,79 12,45 2,20 7,61 5,57 0,81 2,44 50,31 100,0 
1991 16,35 0,39 2,95 12,84 2,27 7,11 5,27 0,89 2,67 49,26 100,0 
1992 15,59 0,38 2,82 12,05 2,13 6,86 5,93 0,91 2,74 50,61 100,0 
1993 16,39 0,39 2,96 12,15 2,14 6,45 5,13 0,72 2,15 51,52 100,0 
1994 17,16 0,41 3,10 11,70 2,07 6,78 5,64 0,75 2,25 50,12 100,0 
1995 16,70 0,40 3,02 11,62 2,05 6,76 5,42 0,75 2,25 51,04 100,0 
1996 14,98 0,36 2,71 10,23 1,81 5,63 4,47 0,80 2,40 56,62 100,0 
1997 14,87 0,36 2,69 10,69 1,89 4,93 4,60 0,98 2,93 56,06 100,0 
1998 13,46 0,32 2,43 10,33 1,82 4,43 4,21 0,89 2,66 59,44 100,0 

 
 

Værdien af driftsbygninger mv. 

Der foreligger ikke oplysninger om fordelingen af driftsbygningernes værdi på installatio-
ner, tilbygninger og forbedringer samt driftsbygninger i øvrigt. Hertil kommer, at oplysnin-



gen om driftsbygningernes værdi ifølge regnskabsstatistikken for landbrug overvurderer 
værdien, idet den hér anvendte afskrivningssats har vist sig at være for lav, jf. kapitel 3. 
 
I nærværende sammenhæng er driftsbygningernes værdi for landbrugssektoren som helhed 
inkl. installationer samt tilbygninger og forbedringer beregnet på grundlag af erhvervets 
samlede investeringer i driftsbygninger i årene 1915 til 1997 primært ifølge Danmarks Sta-
tistik.3  Den samlede værdi er herefter fordelt skønsmæssigt på følgende poster 1) drifts-
bygninger i øvrigt, 2) installationer samt 3) tilbygninger og forbedringer i overensstemmel-
se med skattelovgivningens afgrænsning af disse investeringer. 
 
Til og med 1983 omfattede installationer på landbrugsejendomme jf. Landbrugshåndbog 
(1986) bl.a.: 
 

• Staldinventar bestående af skillerum i svine- og kvægstalde – herunder bindsler og 
farebøjler mv. - uanset om det er støbt eller boltet fast til gulvet. 

• Spalter, der ligger over gødningskanaler – såvel betonspalter som spalter lavet af jern 
og plast. 

• Ventilationsanlæg, herunder de elektriske/mekaniske styresystemer, der er knyttet 
hertil. 

• De fleste siloanlæg. Visse større siloer betragtes dog som bygninger eller bygnings-
dele. 

• Fyringsanlæg. 
 

Fra og med 1984 omfatter installationer på landbrugsejendomme stort set kun fyringsanlæg. 
Straksfradrag for investeringer i ombygninger og forbedringer af afskrivningsberettigede 
bygninger blev indført med virkning fra og med indkomståret 1982, jf. omtalen i kapitel 
4.1. Ved fordelingen af landbrugskapitalens værdi på de forskellige aktiver er der følgelig 
sondret mellem værdien af ombygninger og forbedringer på den ene side og driftsbygninger 
i øvrigt på den anden side fra og med 1982. 
 
I overensstemmelse med de ovennævnte oplysninger er det skønnet, at driftsbygningernes 
samlede værdi fordeler sig som vist i tabel B.2. 

                                              
3 Beregningen af driftsbygningernes værdi, der er foreløbig, er foretaget på grundlag af en igangværende un-

dersøgelse vedrørende afskrivningerne på landbrugets bygninger. 



TABEL B.2. Fordeling af investeringer i driftsbygninger og installationer, pct. 
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I alt 
    
1970-81 15 0 85 100 
1982-83 15 15 70 100 
1984-98 2 15 83 100 
1999 2 7 91 100 

 
 
Driftsmidler 

Oplysningen om værdien af driftsmidler (dvs. maskiner, inventar og lignende driftsmidler) 
er hentet fra SJFI’ s regnskabsstatistik for landbrug. 
 
 
Stam- og handelsbesætning 

Ifølge skattelovgivningen sondres der mellem stam- og handelsbesætninger. Til og med 
1980 omfattede stambesætningen: 1) køer samt kvier og kviekalve – uanset alder – bestemt 
til at indgå i ejendommens kobesætning samt tyre over 1 år bestemt til avl, 2) søer, gylte og 
orner, 3) trækdyr samt 4) moderfår. 
 
Fra og med 1981 omfatter stambesætningen: 1) hundyr af kvæg over 1 år, 2) søer og dræg-
tige gylte samt 3) moderfår. 
 
I regnskabsstatistikken for landbrug sondres der ikke mellem stam- og handelsbesætninger 
svarende til skattelovgivningens afgrænsning. Værdien af stam- og handelsbesætningerne er 
derfor fastsat skønsmæssigt på grundlag af foreliggende oplysninger for alle landbrug under 
ét ifølge SJFI’s regnskabsstatistik for landbrug. Værdien af landbrugets stambesætninger er 
således fastsat som 85 pct. af kvægbestandens værdi til og med 1981 mod 75 pct. fra og 
med 1982 tillagt 35 pct. af svinebestandens værdi. Den resterende værdi af kvæg- og svine-
bestanden samt værdien af de øvrige husdyr er henført til handelsbesætninger. 
 
 

Beholdninger 

Landbrugets beholdninger består fortrinsvis af korn og andre foderstoffer. Værdien heraf 
ifølge SJFI’s regnskabsstatistik er fordelt skønsmæssigt med 25 pct. på indkøbte beholdnin-
ger og de resterende 75 pct. på beholdninger af egen avl.  



Landbrugsjord 

Værdien af landbrugsjorden er beregnet ved fra den samlede værdi af fast landbrugsejen-
dom ifølge regnskabsstatistikken – ekskl. stuehuse og andre beboelsesbygninger – at trække 
værdien af landbrugets driftsbygninger ifølge den ovenfor omtalte opgørelse. 
 
Fordelingen af landbrugskapitalens værdi på de forskellige aktiver er beregnet for hvert år i 
perioden 1973 til 1997. Ved beregningen af nettokapitalomkostningerne for årene 1970 til 
1972 samt for året 1999 er fordelingen vedrørende henholdsvis 1973 og 1998 anvendt.  
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