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Business check:

Få taget temperaturen på dit regnskab
Business Check for de store produktionsgrene 
mælkekvæg, svin og planteavl er udkommet, og for 
de mindre produktionsgrene, slagtekalve, mink og 
fjerkræ er det lige på trapperne med udgivelse i juni 
måned.

Som rådgiver oplever vi, at noget af det landmænd 
efterspørger mest er, hvordan andre klarer sig i for-
hold til det, man selv præsterer på sin bedrift. 

Regnskabsresultatet kan være godt eller skidt, men 
lige så vigtigt er, hvordan dine tal ser ud i forhold til 
de landmænd, du kan sammenlignes med. I det dag-

lige arbejde med regnskabsanalyser bru-
ger vi benchmarkingtal 

til at sam-

menligne med. Det er et godt værktøj, hvor der 
ligger mange regnskaber og relevante sammenlig-
ningstal bag.

Med brug af Business Check kan vi dog komme et 
spadestik dybere. Her kan vi gå ind på enhedsni-
veau (pr. ko, so, slagtesvin, slagtekalv, ha osv.) og 
se, hvad der reelt præsteres. Den viden kan bruges 
målrettet til at udvælge de punkter, hvor de største 
potentialer på din bedrift ligger gemt, og dermed få 
sat nogle relevante mål for optimering af indtjenin-
gen for dig. 

Fremstillingspriser
Et af de punkter, der er fokus på i dette års Business 
Check er fremstillingsprisen pr. mælk, kød osv. Det 
hjælper ikke noget at ligge højt i ydelse pr. ko eller 
flest smågrise pr. årsso, hvis det koster for meget 

at komme derhen. Her er fremstillingsprisen pr. 
enhed et godt nøgletal for indikation af 

bedriftens konkurrenceevne.

Fremstillingsprisen måler på omkostningerne, no-
get der er muligt at påvirke, mens det er mere van-
skeligt at påvirke ens afregningspriser. 

Fraktilanalyse
En anden ny analyse er fraktilanalyse. Analysen vi-
ser spredningen i en række vigtige nøgle og regn-
skabstal. For hver enkelt nøgletal udpeges din be-
drifts placering i forhold til andre.

Der, hvor du ligger godt placeret, behøver du ikke 
at bruge ekstra tid, men bare have fokus på at fast-
holde niveauet. Derimod skal du have dit fremtidige 
fokus på de områder, hvor du ligger dårligt.

En fraktilanalyse er let at udarbejde for din bedrift 
og giver dig et hurtigt og konkret overblik over for-
bedringsmulighederne. 

Økonomi

Jens Brandenborg
T: +45  7634 1781 
Mail: jbr@khl.dk

- Det har i øjeblikket ikke 
været muligt at finde den 
rette konsulent til foder-
rådgivningen for KHLs svi-
nekunder. Derfor har vi be-
sluttet at SvineRådgivnin-
gen i Herning fremadrettet 
varetager foderrådgivnin-
gen for vores svinekunder, 
fortæller Niels Peter Mad-
sen og fortsætter:

- Jeg anser ikke afstanden 

til Herning, hvor SvineRåd-
givningen har til huse for et 
problem på dette område. 

Den øvrige svinerådgivning 
står svinekonsulent Claus 
Rasmussen samt svinetek-
niker Inge Furholt stadig 
for. For at sikre den faglige 
sparring i dagligdagen, vil 
konsulenterne med jævne 
mellemrum være at finde på 
hinandens kontorer.

Niels Peter Madsen
T: +45  7634 1749 

Mail: npm@khl.dk

Nyt samarbejde født:

KHL indgår samarbejde med Svinerådgiv-
ningen i Herning på foderområdet

Svin



I 2016 og 2017 er fradraget steget fra 15.000 kr. pr. 
person til 18.000 kr. pr. person og deles samtidig op 
i to puljer således, at 6.000 kr. er til serviceydelser i 
hjemmet og 12.000 kr. til håndværkerydelser med et 
grønt sigte. Har man ikke brugt hele fradraget i en 
af puljerne, kan det uudnyttede ikke flyttes til den 
anden.

Fradraget gælder for arbejde på ens helårsbolig, 
hvor man bor og på evt. sommerhus/fritidshus, og 
er for personer over 18 år i husstanden. 

Der er indført en række nye grønne, energi- og kli-
mavenlige håndværksydelser og samtidig er fra-
dragsretten fjernet for ikke-grønne håndværksydel-
ser.

Fx er der fradrag for arbejde med isolering af gulve 
i fx køkkener, da det har et grønt sigte/en energiven-
lig foranstaltning, men ikke til opsætning af selve 
køkkenet.

Yderligere oplysninger kan fin-
des på www.haandvaerkerfra-
drag.dk eller på www.skat.dk.

Carl-Martin Hansen
T: +45  7634 1752 

Mail: cmh@khl.dk

Spar penge med KHL Indkøbsklub

Service- og håndværkerfradrag

Medlemmerne af KHL Indkøbsklub tilbydes i øjeblik-
ket følgende indkøbsmuligheder:

Har du planlagt at nedvisne korn eller raps før høst, 
har vi netop nu en attraktiv pris på glyphosat. Mid-
lerne bestilles gennem indkøbsklubben, og vores 
leverandør leverer direkte ud på din adresse. 

Vi har netop hjemtaget priser på såsæd og er derfor 
også leveringsdygtige i såsæd til efterårssåningen 
allerede nu. 

I starten af juni måned meldte de to store gødnings-
producenter, norske Yara og hollandske OCI, prisni-
veauet for 2016/2017-sæsonen ud. Niveauet ligger 
ca. 50 kr. pr. 100 kg under priserne på den netop 
overståede gødningssæson.

Det nuværende prisniveau synes attraktivt i forhold 
til sidste vinters priser. Vi mener derfor, at du med 

fordel kan indkøbe noget af 2017-forbruget 
allerede nu.

I KHL Indkøbsklub har        
vi altid attraktive og 

konkurrencedygtige priser på gødning. Er du endnu 
ikke tilmeldt Indkøbsklubben, så ring og få en snak 
om dine fordele som medlem.

Helge Lund
T: +45 7634 1786
Mail: hlu@khl.dk

Henrik Mulvad Madsen
T: +45 7634 1792

Mail: hmm@khl.dk

Plante

For økologisk arealtilskud, pleje af græs eller miljø-
teknologi-støtte har det hidtil været et krav, at der ved 
stalddøren, synligt for offentligheden, blev opsat et 
A3-skilt, der fortæller, hvad der er givet tilskud til.

Frem til 1. juli 2016 skal der skil-
tes, hvis man over 5 år får mere 
end 50.000 kr. udbetalt. Efter 
denne dato er grænsen hævet til 
375.000 kr. Mange slipper derfor 
nu for kravet om skiltning.

Du skal dog stadig oplyse på 
eventuelle hjemmesider, hvis du 
får tilskud via landdistriktspro-
grammet uanset beløbets stør-
relse.

Inger Knude
T: +45  7634 1793 
Mail: ika@khl.dk

Lempning af skilt-
ningskrav pr. 1. juli

Miljø

Landdistriktsmidler og tilskud 

J.nr.: 12-3456789
Tilsagnshaver: Jens Hansen 

Der investeres i miljøteknologi, økologisk drift 

af arealer samt pleje af naturarealer ved 

afgræsning. 

Den lave rente fort-
sætter
Der er ikke noget som tyder på, at renten ikke forbli-
ver lav en tid endnu. I Europa har der hele tiden været 
grundlag for en lav rente, men den kunne være blevet 
forstyrret af stigende renter i USA. Risikoen for en ame-
rikansk stigende rente via renteforhøjelser er dog afta-
gende med grundlag i jobrapporten for maj måned.

Den amerikanske centralbank (Fed) havde ellers isce-
nesat renteforhøjelser i juni, juli og september 2016, 
men efter den seneste jobrapport, tillige med en Bri-
tisk EU afstemning, forventer markedet tidligst rente-
stigninger til september eller december 2016, hvis det 
overhovedet bliver til noget.

I Europa er det afstemningen om Storbritanniens til-
knytning til EU den 23. juni, som fylder og kan påvir-
ke de lange renter. De lange renter vil falde yderligere, 
hvis det bliver et nej, hvorimod der vil være bedre for-
udsætninger for en svagt stigende lang rente med et ja. 

De korte renter har igennem flere år ligget meget lavt, 
hvorimod den lange 30 års renter var i bund med 2 % i 
februar 2015 for derefter at sti-
ge til ca. 3 % hen over somme-
ren 2015. Den lange rente ligger 
igen meget lavt med en 2 % 30 
år til kurs 97.

Jørgen Thorø
T: +45  7634 1742 

Mail: jft@khl.dk

Kender du fremstil-
lingsprisen på dine 
produkter?
På baggrund af nye værktøjer fra SEGES kan du 
nemt få beregnet fremstillingsprisen for de forskelli-
ge afgrøder, mælk, kød og andre landbrugs produk-
ter.

Hvad er fremstillingsprisen et udtryk for?
I fremstillingsprisen for ét kg korn er alle omkost-
ninger med. Herunder alle de direkte omkostninger 
som udsæd, gødning og kemi. Endvidere er alle ma-
skinomkostninger med i beregningen samt alle kapi-
talomkostninger med dvs. afskrivninger, EU-støtte, 
men også beregnet rente af den investerede kapital.

Fremstillingsprisen beregnes for de fleste produk-
ter, man producerer, dvs. korn, grovfoder, mælk og 
svin.

Hvad kan du så bruge beregningen til?
Beregningen af fremstillingsprisen kan fortælle no-
get om, hvilken pris du skal have for det enkelte pro-
dukt for at have et nul resultat. Hvis produktionspri-
sen er højere end prisen, du har opnået de sidste 
fem år er der behov for, at du finder ud af, hvorfor 
den er for høj?

Det kan typisk være høje 
transportomkostninger pga. 
dårlig arrondering af mar-
kerne eller for høje maskin- 
omkostninger, der er årsag 
til en høj fremstillingspris.

Få din driftsøkonom til at 
beregne din fremstillings-
pris ud fra din årsrapport, 
og tag aktion på resultatet.

Økonomi Økonomi

Økonomi

Ole Maagaard Pedersen
T: +45  7634 1771 

Mail: omp@khl.dk



Integrationsgrunduddannelsen indføres som en 
3-årig forsøgsordning, fra 1. juli 2016 til og med 30. 
juni 2019.

Integrationsgrunduddannelsen er et 2-årigt forløb 
bestående af et skoleforløb og et praktikforløb. In-
tegrationsgrunduddannelsen er delt op således, at 
praktikforløbet udgør den overvejende del. Ud af de 
2 år, integrationsgrunduddannelsen varer, skal der 
alene fritages 20 uger á 37 timer til skoleundervis-
ning. Den resterende tid går med praktik.

Da praktikdelen er det bærende element i integra-
tionsgrunduddannelsesforløbet, har man stillet en 
bonus i sigte til de private virksomheder, der vælger 
at ansætte en udlænding i et integrationsuddannel-
sesforløb.

Den private virksomhed kan se frem til en bonus på 
40.000 kr. udbetalt over to gange - 20.000 kr., når 
udlændingen har været ansat i 6 måneder, og 20.000 
kr. når udlændingen har været ansat i 2 år, og forlø-
bet er fuldført.

Virksomheden søger om 
bonus hos Styrelsen for 
International Rekrutte-
ring og Integration.

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

Lov om integrationsuddannelse 
vedtaget

Bestyrelsen

Én af de store udfordringer i vores erhverv er de un-
ges manglende muligheder for at etablere sig. Det er 
utrolig svært for de unge at få startet på en tilværelse 
som selvstændig landmand.  Derfor er der brug for nye 
ejerformer og nye former for finansiering.

Måske er selvejet på retur? Måske skal der udvikles 
nye forpagtningsformer, hvor man er flere om at dele 
risikoen? Måske kunne modellen, som AP pension har 
udarbejdet, være en mulighed?

Det kunne også være, at slagteriet og avlsselskabet 
skulle stå for finansieringen af den nye besætning eller 
at der udarbejdes nye former for kontraktproduktion, 
hvor aftager hjælper med finansieringen. Der er mange 
muligheder at vælge imellem.

Tør du tage debatten, og få løst problemet for de unge 
og generationsskiftet? Det skylder vi de unge og os 
selv. 

God sommer

Generationsskifte:

Deltag i debatten

Siden sidst Senior

Herta H. Gydesen
Sekretær, Seniorgruppen

Tirsdag den 26. april mødtes vi i Christiansfeld for at gennemføre den planlagte 
rundtur i byen, der nu er på UNISCO’s liste over verdensarv. Desværre var vejret 
ikke med os, så turen på Gudsageren blev kort.

Efterfølgende fik vi, i Søsterhuset, et interessant foredrag af guiden om fortid og 
nutid i Christiansfeld. Vi sluttede med kaffe og brødtorte på Brødremenighedens 
Hotel.

Det dårlige vejr havde ingen indflydelse på det gode humør.

4. maj havde vi en fin oplevelse på Annie og Peter Hindbos minkfarm på Lejer-
skovvej i Jordrup. Med værtsparret og deres søn som guide gik vi rundt og så 
dyrene og deres afkom i de store, rene haller.

I den lyse forårsaften blev vi inviteret til at se den smukke parklignende have 
på Nørager. Vi nød aftenkaffen og Peter Hindbos foredrag og film om minkavl i 

Fynslundhallens cafeteria.

På hjemturen fra Jordrup så vi en del huse med levende lys i vinduerne, som 
på 4. maj om aftenen i 1945, og som mange i vores kreds uden tvivl kan huske.

Man kom til at tænke på Mads Nielsens smukke 4. maj sang:

”En lærke lettede og tusind fulgte-
og det blev forår og Danmark frit”

Ledelse i praksis:

Gør ledelse til faglighed
”Ledelse i praksis” er målrettet ejere og ledere med 
medarbejderansvar. Uddannelsen tager udgangs-
punkt i de ledelsesmæssige problemstillinger, der 
finder sted i virksomheden, og gør dig klogere på 
din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine ud-
fordringer.

Med din personlige udviklingsplan i hånden arbej-
der du dig igennem uddannelsens otte dage, som 
gør dig bedre til at:

• Udvikle, motivere og lede dine medarbejdere 
hvad enten de er danske eller udenlandske

• Give medarbejderne feedback og øge trivslen

• Navigere trygt gennem konflikter
• Planlægge, prioritere og uddelegere hverdagens 

mange opgaver
• Bruge relevante værktøjer, når du præsenterer 

budskaber og problemstillinger for dine medar-
bejdere.

Inden uddannelsesstart skal du besvare en række 
spørgsmål til en DiCS Personprofil analyse, som du 
får personlig feedback på. 

Undervejs arbejder du med din nye viden ved at bru-
ge det, du lærer på modulerne, hjemme i virksom-
heden. 

Der er mulighed for at søge Statens Uddannelses-
støtte (SVU), og der afsluttes med eksamen.

Kursusstart 10. oktober 
2016.

Yderligere information og 
materiale kan fås ved hen-
vendelse til Marie.

Marie Kock Pedersen
T: +45  7634 1765 

Mail: mkp@khl.dk

Uddannelse

Økonomi

Ole Frederiksen
Bestyrelsen



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

Hold af malkekvæg 
pr. 1. juli 2016
I den nye lov skal alle køer skal have adgang til ro-
terende kobørster – en børste pr. 50 køer. En rote-
rende kobørste bliver ved definition også roterende 
ved køernes egen hjælp.
 
For ungdyr gælder at de skal have adgang til at ud-
føre hudpleje ved at have mulighed for at gnubbe 
sig imod en roterende kobørste eller en stationær 
børste placeret på fx en væg.

Kvier, der er på fuldspalter, skal have adgang til 
græs fra 1. juli 2016 i minimum 150 dage i perio-
den fra 15. april til og med 31. oktober. Der er ikke 
nogen videre definition på græs end, at ungdyrene 
skal have mulighed for at være på græsarealer mi-
nimum 6 timer dagligt. 

Der er tilsyneladende heller ikke krav om, hvor me-
get græs kvierne skal æde og hvor stor græsarealet 
skal være, ej heller om alle kvierne skal være ude 
samtidigt. 

En ædeplads pr. nykælver skal være 65 cm for jer-
sey og 70 cm for store racer. Dette kan måske måles 
fra den ene ende af foderbordet til den anden og 
divideres ud på antal pladser.

Ved den nye lov er der ikke krydsoverensstemmel-
seskrav ved kontrol. 

Ole Maagaard Pedersen
T: +45  7634 1771 

Mail: omp@khl.dk

Er din ejendom om-
fattet af Råstofplan 
2016?

Region Syddanmark er i gang med den politiske be-
handling af Råstofplan 2016. Planen omfatter bl.a. 
udlæg af en del nye råstofgraveområder og dermed 
også en del landbrugsarealer. (Se fig. 1, oversigt 
over planlagte graveområder).

Du finder flere oplysninger på Regionens hjemme-
side. Kortbilag over de udpegede grave- og interes-
seområder kan sammen med en miljørapport ses 
på https://www.rsyd.dk/wm480557. 

Råstofplanen er i høring frem til 8. juli 2016 og en-
delig vedtagelse forventes i december 2016.

Miljø

Mærkedage

Regnskabsassistent Else 
Svendsen fylder 50 år d. 1. 
august.

Regnskabsassistent Grete Q. 
Andersen har været ansat 10 
år d. 1. september.

Driftsøkonom Ulrik Simonsen 
fylder 40 år den 24. juli.

Økonomi
Husker du sygedag-
penge som medar-
bejdende ægtefælle?
Når en medarbejdende ægtefælle bliver syg, kan 
vedkommende søge om sygedagpenge. Det gælder 
også for den medarbejdende ægtefælle, der har et 
lønjob ved siden af.

For at være berettiget til sygedagpenge som medar-
bejdende ægtefælle med lønjob kræver det 18 ½ time 
pr. uge som medarbejdende ægtefælle og 240 timer 
inden for de sidste 26 uger (ca. 9,2 timer pr. uge) som 
lønmodtager. Så kan der beregnes sygedagpenge på 
begge forhold.

Vær opmærksom på, at ens ægtefælle skal søge om 
refusion, når man er syg som medarbejdende ægte-
fælle. Som lønmodtager søger din arbejdsgiver om 
refusion.

Thorbjørn Pedersen
T: +45  7634 1782 
Mail: thp@khl.dk

Reception

Kvæg

Mandag d. 1. august 2016 kl. 14 - 16 holder vi recepti-
on for regnskabsassistent Charlotte Krogh Pontop-
pidan, der har været ansat hos KHL i 25 år.

Kunder, venner og familie 
er velkomne.

Fyn
Gadsbølle, Assens Kommune
Ålsbo 1, Assens Kommune
Ålsbo 2, Assens Kommune
Hågerup, Faaborg-Midtfyn Kommune
Norup, Nordfyn Kommune
Fangel, Odense Kommune

Trekantområdet
Fovslet, Kolding Kommune
Lejrskov, Kolding Kommune
Møsvrå - Eltang, Kolding Kommune
Stepping, Kolding Kommune
Viuf I, Kolding Kommune
Viuf II, Kolding Kommune
Frederikshåb, Vejle Kommune
Kollemorten, Vejle Kommune
Sødover I, Vejle Kommune
Sødover II, Vejle Kommune
Vester Hornstrup, Vejle Kommune

Sydvestjylland
Hjortlund, Esbjerg Kommune
Søhale I, Esbjerg Kommune
Søhale II, Esbjerg Kommune
Bastrup, Varde Kommune
Vibæk-Hostrup, Varde og 
Esbjerg Kommuner

Sønderjylland
Oksenvad, Haderslev Kommune
Sommersted, Haderslev Kommune
Stevning, Sønderborg Kommune
Bolderslev, Aabenraa Kommune
Kollund, Aabenraa Kommune
Mjøls, Aabenraa Kommune
Uge (Hærvejen), Aabenraa Kommune
Uge (Røllum), Aabenraa Kommune

Fig 1.

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


