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Bonusordning til arbejdsgivere
Øges antallet af praktikårselever med uddannelses-
aftale i virksomheden i 2017, kan arbejdsgiveren få 
en bonus, hvis visse betingelser er opfyldt. 

• Der skal være et øget antal elever i virksomheden sammen-
lignet med tidligere år

• Eleven skal være i gang med en erhvervsuddannelse
• Der skal foreligge en uddannelsesaftale 

 

• Uddannelsesaftalen skal være af et kalenderårs varighed. 
(kun dage i 2017 indgår i beregning)

• Ved udenlandske elever skal særlige betingelser være op-
fyldt

Nærmere om lovens indhold 
Staten yder en bonus til de arbejdsgivere, som i 2017 
øger antallet af praktikårselever med uddannelsesaf-
tale, og som går på en erhvervsuddannelse.Bonussen 
beregnes ud fra antal praktikårselever, i perioden 1/1 
- 31/12 17, som overstiger gennemsnittet af det sam-  

 
 

lede antal praktikårselever i virksomheden i 2014-2016.  Bonus-
sen pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt, og med et 
maksimum på 15.000 kr. pr. praktikårselev (brancheafhængig).

Særligt ift. udenlandske elever
Udenlandske elever vil kun indgå 
i opgørelsen, hvis eleven opfylder 
visse betingelser. Fx er meddelt 
tidsubegrænset opholdstilladelse 
eller tidsbegrænset opholdstilladel-
se med mulighed for varigt ophold i 
Danmark 

De nye kvælstofnormer giver plads til at gøde op til plantens 
behov, og det er derfor vigtigt, at du ved, hvor meget du tilfører 
planten. En gylleprøve bestemmer den aktuelle næringsværdi i 
gyllen, og du kan herefter gøde afgrøden optimalt.

Når du udtager prøven, er det vigtigt, at tanken er rørt godt op 
og at der udtages en prøve, der repræsenterer tanken bedst mu-
ligt. Du kan hente gratis prøveflasker hos KHL og vi sender din 
prøve til analyse for dig.

På www.khl.dk kan du læse mere om 
gylleanalyser og hvordan du udtager 
prøven.

For yderligere info kan du kontakte 
KHL Planteavl. 

Marie Kock Pedersen
T: +45  7634 1765 

Mail: mkp@khl.dk

Generalforsamling

Husk at reservere onsdag 
d. 15. marts 2017 kl. 18.30

Økonomi

KHL

Planteavl

Henrik M. Madsen
T: +45  7634 1792 

Mail: hmm@khl.dk

Gylleanalyser

- et værdifuldt 
styringsredskab

NemRefusion

Nyt fra KHL Lønservice
Økonomi

Fra og med den 2. januar 2017 er det blevet obligatorisk at 
anvende NemRefusion, når der anmodes om udbetaling af 
løntilskud.

Det betyder, at det ikke længere er muligt at benytte papir-
blanketten AB250 ”Anmodning om udbetaling af løntilskud 
– fast timesats”. Hvis blanketten anvendes, har kommunen 
ret til at afvise anmodningen og i stedet henvise til brug af 
NemRefusion. Dvs. at det fremover kun er tilskud til person-
lig assistance, som kan søges på en papirblanket. 

Vær opmærksom på, at der er mulighed for at tegne en sy-
gedagpengeforsikring, så der kan modtages sygedagpen-

gerefusion fra dine ansattes 
2. sygedag. Forsikringen ad-
ministreres af Udbetaling 
Danmark. Præmien for forsik-
ringsordningen udgør i 2017 
0,73 % af din virksomheds 
samlede lønudgifter. 

Hvis der i 2016 er udbetalt løn 
til ansatte, som ikke er kørt 
via KHL lønservice, skal du 
selv indberette disse til Skat 
via E-indkomst.

Charlotte K. Pontoppidan
T: +45  7634 1760 
Mail: ckp@khl.dk



Årsrapporten for 2016 bliver mere informativ og overskue-
lig. Det giver grundlag for en bedre og mere målrettet råd-
givning.

Blandt nyskabelserne er en mere klar opdeling mellem 
virksomhed og privat. Dermed bliver det mere tydeligt, 
hvordan den samlede indtjening fordeler sig på indtjening 
fra virksomheden, og på lønindtægter og andre udefra 
kommende indtægter. På samme måde er balancen opdelt 
i virksomhedens aktiver og passiver og private aktiver og 
passiver.

En anden nyskabelse er, at det gamle begreb konsolidering 
bliver genindført.

På nogle områder er den anvendte regnskabspraksis æn-
dret fra 2016 regnskabet. Det gælder fx indregning af gæld, 
som ikke mere omregnes til kurs-
værdi.

Endelig er årsrapporten også for-
bedret med et nyt grafisk udtryk, 
der betyder et mere tilgængeligt, 
overskueligt og læsevenligt regn-
skab.

Med udgangspunkt i den moder-
niserede årsrapport kan vi levere 
en endnu bedre og værdiskabende 
økonomisk rådgivning.

Transporterer du farligt gods som fx plantekemi, gasflasker, 
dieselolie eller andre produkter med faremærkning ad of-
fentlig vej med registreringspligtigt køretøj, skal du have et 
ADR medarbejder kursusbevis.

Politiet kontrollerer jævnligt erhvervskøretøjer. Transporte-
res der produkter med faremærkning, er bøden på 6.000,- til 
8.000,- kr. til chaufføren + det dobbelte til virksomhedens 
ejer.

Kurset indeholder
• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet 

med farligt gods
• Sikker håndtering og optræden i nødsituation: krav til 

afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, 
transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikker-
hedsudstyr og værnemidler

• Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

Hvem
Kurset henvender sig til landmænd, maskinstationer, en-
treprenører og klokamestre, skoventreprenører og gartner-
virksomheder, der håndterer og transportere farligt gods ad 
offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. 
Der kræves ikke viden om farligt gods.

Dato og sted
ADR-kurset holdes i KHLs lokaler på Niels Bohrs Vej 2, 6000 
Kolding. Vælg mellem to datoer:

torsdag d. 9. februar 2017 kl. 8.30-12.00 eller
mandag d. 27. februar 2017 kl. 12.30-16.00

Tilmelding og pris
Kurset koster kr. 750,- ekskl. moms 
pr. deltager inkl. materialer, kur-
susomkostninger, og forplejning. 
Tilmeld dig på www.khl.dk.

I øjeblikket kreditvurderes årets kvægbudgetter. 
Prisudsigterne for 2017 peger den rigtige vej, og i 
mange budgetter er der likviditet til både reinve-
steringer og afdrag.

 Vedligehold af inventar og reinvesteringer har på de fleste 
kvægbrug været på et absolut minimum de sidste 2 år, og 
derfor er der nu mulighed for at komme med igen. Herover-
for står kreditgiverne, der vil have gælden nedbragt. Derfor 

bliver drøftelsen med banken ofte en ”need to have / nice to 
have” – diskussion. For at undgå dette og kvalificere diskus-
sionen, er det vores anbefaling at lave en simpel reinveste-
ringsplan på driftsinventaret.

Dette gøres ved at skabe et 
5-årigt overblik på, hvornår 
inventar forventes udskiftet og 
hvor ofte. Det bliver dermed 
tydeligt, hvornår der er behov 
for udskiftning af læssegrej, 
fodervogne, større vedligehold 
og andre ting som led i den lø-
bende drift.   

Vibeke Mortensen
T: +45  7634 1708 

Mail: vkm@khl.dk

Ulrik Simonsen
T: +45  7634 1721 
Mail: uls@khl.dk

ØkonomiNy forbedret årsrapport

Giver bedre overblik over virksomheden

Karsten Nielsen
T: +45  7634 1710 
Mail: kni@khl.dk

Sælgere fra elselskaberne er godt i gang efter nytår, og i 
øjeblikket kontaktes kunderne for at låse elprisen fast 5 år 
frem. Argumenterne er gode - men du skal ikke sige ja!

Kigger vi på prisstrukturen et par år frem viser den, at pri-
sen falder fra 18,92 kr. i 2018 til 16,95 kr. i 2019.

Snakker vi spotprisen, ligger denne altid på niveau med el-
ler i perioder lidt højere end den fast pris om vinteren. Til 
gengæld er den lavere om sommeren, og det ender med en 
fordel til spotprisen.

Derfor anbefaler vi, at du fortsat 
køber el til spotpris med et til-
læg på 0,45 øre ved et forbrug på 
750.000 kWh eller mere og 1,3 øre 
ved et forbrug på under 250.000 
kWh.

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte mig.

Økonomi

Planteavl

Lav en 5-årig investeringsplan

Spar penge

Få din faktura sendt 
på mail

Pas på!

Sig ikke ja til el- 
sælgeren

ADR-Kursus:

Kom sikkert hjem 
med farligt gods, og 
undgå en bøde!

Du kan, ganske gratis, modtage din KHL-faktura på mail. 
Ønsker du derimod, at vi skal sende fakturaen til dig med 
posten, opkræver vi pr. 1. januar 2017 den nye gebyrsats på 
35,- kr. pr. faktura.

Tilmeld dig allerede nu, og få din faktura på mail. Du sender 
os blot en mail med dit kundenummer (det står over dit navn 
på fakturaen), navn og mail til bogholderiet@khl.dk.

Grethe Ovesen
T: +45  7634 1704 
Mail: gbo@khl.dk

Kvæg

KHL

Jørgen Thorø
T: +45  7634 1742 

Mail: jft@khl.dk



Hans Chr. Carstensen
Bestyrelsesmedlem

For en gangs skyld ser det faktisk ud til, at 2017 er et godt 
nytår, vi er kommet ind i. Det er længe siden, der har været 
så meget optimisme i landbruget som nu. Mælke- og kød-
priserne har en stigende tendens, ganske vist fra et meget 
lavt niveau, men der er virkelig brug for det efter flere års 
ekstrem sparsommelighed. Investeringer og vedligeholdel-
se er blevet udskudt hos de fleste af os, men der er også en 
grænse, som for mange er ved at være nået.

Den omkostningsbevidsthed, som vi alle har lært på den 
hårde måde, skal vi huske at have med os også i de gode 
tider. Der er ingen tvivl om, at med bedre priser på vores 
produkter, vil der være flere, som prøver at få penge ud af 
os. De fleste kan vist huske, hvordan stort set alle omkost-
ninger steg i 2008, da kornet for første gang i over 20 år kom 
over 130 kr. 

Fremtidens konstruktion
Der kommer mange bud på, hvordan landbruget skal kom-
me videre. Nogen mener, at det skal være rige kendisser og 
pensionskasser, der skal eje jorden, som vi landmænd så 
skal forpagte. Da jorden var alt for dyr kunne vi selv købe 
det, nu er det billigt og så kan vi ikke få det finansieret. Det 
er vigtigt, at der laves en holdbar konstruktion for ham, der 
skal drive gården, og kalkulere med parameter som kon-
junktur, pensionsopsparing og landmandens alder. 

Konventionelt eller økologisk landbrug
Andre mener, at hvis bare vi alle bliver økologer, så er det 
hele godt. I Danmark stiger efterspørgslen efter økovarer 
hele tiden, og det skal landbruget kunne levere. Vi skal bare 
huske, at der også er brug for, at vi producerer en masse 
varer til eksportmarkedet.
Omme på den anden side af jorden er der et land med 1,2 
mia. indbygger, som er blevet ret vilde med danske konven-
tionelle varer - det er bestemt også interessant. Vi kan være 
stolte af, at vi, som så lille et land, har fået så god adgang 
til et så stort marked. Det er for øvrigt heller ikke noget, der 
kommer af sig selv. Der er tilsyneladende fortsat brug for 
både Kongehuset og Landbrug & Fødevarer. 2 institutioner, 
jeg bakker op om, dog ikke ukritisk.

Der er brug for KHL
Det er vigtigt, at vi som lokal 
landboforening har mod til 
også at have vores egen hold-
ning. Hvis der kun bliver nogle 
få store foreninger tilbage og 
alle formændene sider i L&F`s 
primær bestyrelse, så er der 
ikke længere den samme dy-
namik i det! Der er stadig brug 
for en forening som KHL.

I samarbejde med Kolding Kommune

Har du sikret din bedrift mod uheld?

Der er meget fokus på fremstillingsprisen på 
mælk og hvilket niveau denne skal være på sigt.

EU forventer, at den fremtidige mælkepris er omkring 2,70 
kr./kg. Gennemsnitsprisen de sidste 11 år har ligget på 2,50 
kr./kg, så en forventning til fremtiden kan være 2,60 kr./kg. 
Det væsentlige er dog at fokusere på fremstillingsprisen.  

Den gennemsnitlige fremstillingspris efter ejeraflønning 
har de sidste 11 år være omkring 2,80 kr./kg. Sammenhol-
des dette over årene svarer det til et akkumuleret tab på 
cirka 5 mio. kr.  Dette svarer til den gennemsnitlige nedgang 
i egenkapitalen de sidste 11 år. 

Hvis der over de 11 år skulle være tabt nul kroner efter 
ejer-aflønning, krævede det en gennemsnitlig fremstillings-
pris på 2,46 kr./kg.

Vigtigt er det dog også, at der er penge til risikoafdelingen, 
for hvis der skulle 2 mio. kr. til dækning af risiko, krævede 
det en fremstillingspris på 2,31 kr./
kg.

Det mener jeg er et godt bud på, 
hvad du som mælkeproducent bør 
stræbe efter for at kunne tåle ud-
svingene i priserne fremadrettet.

Gyllekollaps, halmbrand eller stoppede afløb. 
Rammer katastrofen, kan det blive dyrt - rigtig 
dyrt.

Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du undgår den stør-
ste skade og samtidig får den mindst mulige udgift.

Kolding Kommune holder temadag på KHL med fokus på at 
minimere risikoen for, at et uheld går virkelig galt - både for 
miljøet, men også for din pengepung.

Mød blandt andet landmand Niels Blem Sørensen ved Jor-
drup, der fortæller om den dag i august 2015, hvor hans gyl-
letank kollapsede. Få gode idéer fra kampagnetilsyn udført 
af Kolding Kommune samt eksempler på forsikringer og 
dækning ved uheld ved Topdanmark. Du hører også, hvor-
dan du kan opnå rabat på landbrugsforsikringen, hvis du 
gør en forebyggende indsats.

Dato: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 11.00 - 13.45
Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding

Tilmeld dig
Mødet er gratis, men af hensyn til 
sandwich samt øl og vand skal du 
tilmelde dig arrangementet til Kol-
ding Kommune senest torsdag d. 2. 
februar 2017 på sms: +45 2021 1739 
eller mail: landbrug@kolding.dk og 
oplys navn, mobil samt antal perso-
ner.

Mælkepriser

Stræb efter en rentabel fremstillingspris
Økonomi

Goddag til 2017 Maj 2017

Opfølgningskursus 
til sprøjtebevis

KHL holder sprøjtekursus igen i maj måned. Du kan holde 
dig opdateret på, hvornår kursusdatoen er fastlagt på www.
khl.dk eller via vores nyhedsmail KHL Nyt, som du ligeledes 
kan tilmelde dig på vores hjemmeside. 

Husk, at du skal på kursus hvert 4. 
år for lovligt at må bruge plante-
værnsmidler til erhverv.

På kurset kan du desuden få hjælp 
til at autorisere dig i Miljøstyrel-
sens MAB-system, så du fortsat 
kan købe og bruge planteværns-
midler på lovlig vis.

Lisbeth Møller Kjær
T: +45  7634 1785 
Mail: lmk@khl.dk

PlanteavlBestyrelsen

Ole Maagaard Pedersen
T: +45  7634 1771 

Mail: omp@khl.dk

Møde

Lars Schmidt
T: +45 7634 1715
Mail: las@khl.dk



Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Er du folkepensionist, kan du i 2017 tjene op til 
10.700 kr. skattefrit.

• Du skal modtage eller opfylde alderskravet for at mod-
tage folkepension

• Indtægten er kun skattefri, hvis du arbejder for privat-
personer

• Du kan arbejde for flere forskellige, og så længe du ikke 
tjener over 10.700 kr. i 2017 i alt, er indtægten skattefri

Reglerne gælder for småopgaver i private hjem, som det er 
normalt selv at udføre, fx.: 
• Indkøb og madlavning
• Strygning
• Vask og opvask
• Rengøring
• Havearbejde
• Vedligeholdelse/småreparationer på boligen
• Lektiehjælp

• Hente/bringe børn i skolen

Får din hvervgiver fradrag for din løn efter reglerne om 
håndværkerfradrag, er din løn 
ikke skattefri. Tjener du over 
10.700 kr. i 2017, skal du betale 
skat af den del af indtægten, der 
overstiger 10.700 kr. 

Driver du en virksomhed med 
disse ydelser eller er du ansat i fx 
gartneri, rengøringsfirma, land-
brug eller tømrervirksomhed, kan 
du ikke konvertere en del af dine 
ydelser til skattefrit arbejde. 

Pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem for op til 10.700 kr.

Senior
Senior siden sidst

Sidste arrangement i 2016 var den 24. november på Græn-
sekroen, som var festligt og flot julepyntet – og som gav 
os en hyggelig optakt til adventstiden med god mad, mu-
sik og dans. Endvidere var der underholdning ved en tryl-
lekunstner.

Det nye år 2017 begyndte for seniorlandmandsklubben 
den 18. januar med et eftermiddagsforedrag ved tidligere 
jægersoldat Torben Uhrenholt. Han fortalte interessant 
om sit spændende liv som jægersoldat, livrist ved hoffet 
og som minerydder i Afghanistan.

HUSK:
Generalforsamling  
onsdag den 15. februar 
2017 kl. 19.00 hos KHL.

Hertha Holst-Gydesen
Sekretær

Inge Kloster Iversen
T: +45 7634 1733
Mail: iki@khl.dk

Regnskabsassistent
Tina Jeppesen

- fylder 40 år den 5. februar 2017.

Pr. 16. januar 2017 er Sonja Hvol-
gaard ansat som regnskabsassistent 
i regnskabsafdelingen.
 
Sonja har en lang erfaring med bog-
føring, opgørelse, Summax, farmse-
kretær mm. ved LandboSyd, og vil på 
KHL arbejde med de samme opgaver. 

Vi håber, I tager godt imod Sonja som 
ny medarbejder på KHL. 

Planteavlskonsulent
Lisbeth Møller Kjær

- har været ansat hos KHL i 10 år den 
1. marts 2017.

Som noget ganske nyt kan du nu tegne en indivi-
duel gruppelivsforsikring til dig og din ægtefæl-
le/samlever.

Og har du ikke en gruppelivsforsikring i dag, er det måske 
ved at være tid til at få dine basale forsikringsbehov dækket 
med netop en gruppelivsordning.

Gruppeliv er en samlet pakke med livsforsikring, forsikring 
til visse kritiske sygdomme og en ulykkesforsikring. For at 
tegne en gruppelivsforsikring skal du være under 60 år og 
ved godt helbred.

Desuden skal du være medlem 
af KHLs forening.

Kontakt Grethe Ovesen og hør 
mere om dine muligheder.

Gruppeliv er basal tryghed

Der tales meget om rentestigninger, men virkeligheden har ikke 
vist det endnu. Det er de amerikanske nøgletal og Trump, der 
giver anledning til disse forventninger. Set på overfladen kan 
det måske også se ud til stigende inflation og dermed øget ren-
ter, men under overfladen ligger problemerne.

Lønningerne stiger i USA hvilket, sammen med Trump’s udmel-
dinger om en ekspansiv finanspolitik, kan give benzin til sti-
gende inflationen, som yderligere kan påvirke ECB obligations-
opkøbsprogram. Inflationen ligger dog stadig under 1 %, hvis 
der renses for energi- og fødevarepriser, hvor det langsigtede 
inflationsmål ligger på 2 %. Der vil derfor gå nogen tid inden in-
flationen når målet, og kan påvirke renterne.

Konjunkturanalyser viser, at vi befinder os på toppen, hvorfor 
det kun er et spørgsmål om, hvornår 
nøgletal viser svaghedstegn. Der er 
hertil globale politiske og økonomi-
ske udfordringer (Brexit etc.).  Der 
ses også faldende omsætningsha-
stighed på pengemængde, og når 
beskæftigelsen ikke holder forvent-
ningerne, vil vi begynde at se ven-
dingen. 

Rentestigninger vil derfor være kort-
varige og må ikke give anledning til 
bekymringer.

Ingen
varig rentestigninger

Mærkedage

Nyansættelse

Økonomi

Økonomi

KHL

KHL

Grethe Ovesen
T: +45  7634 1704 
Mail: gbo@khl.dk

Jørgen Thorø
T: +45  7634 1742 

Mail: jft@khl.dk


