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AKSEN
VI HAR VILJE
TIL AT GIVE VIDEN VÆRDI

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

VÆLG
FÆLLESSKABET TIL

Skrevet af Hans Damgaard, bestyrelsesformand KHL

FOR AT KUNNE bevare en historisk stærk forening såvel fagligt som politisk, er medlemskabet vigtigt. Vi skal repræsentere størstedelen
af den landbrugsproduktion, som er i vores
område, da det giver medindflydelse og lydhørhed. Hvis ikke landbruget er repræsenteret
lokalt, udfyldes tomrummet af andre med en
helt anden dagsorden.

Hvordan det fremadrettede kontingent kommer til at
se ud er endnu uvis, men det er vigtigt, at alle kan se
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Vi lægger vægt på, hvad der bliver sagt og ikke hvem der siger det
Vi er et talerør for dit landbrug
Vi giver automatisk medlemskab af Landbrug & Fødevarer
Vi har forsikringer til konkurrencedygtige priser
Vi har et nært samarbejde med kommuner og mod til at påvirke politikerne
Vi har alt under ét tag
Vi bygger bro mellem de landbrugsfaglige organisationer

i primærproduktionen, innovation, handelsaftaler mm.
Bortforpagterens interesser varetages særligt, når der
kæmpes mod forringelse af produktionsretten, miljørestrektioner, Natura2000 m.m., som har direkte indflydelse på den enkelte ejendoms værdi.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi hjælper hinanden med
at huske på, at antallet af medlemmer, som står bag en
forening er lig med dens legitimitet og fremtidige berettigelse.

Ud over den naturlige tilbagegang i medlemstallet, ærgrer det mig, at der er landmænd som vælger landboforeningerne fra. Det frustrerer mig, når landmænd roser
arbejdet i KHL, men fravælger medlemskabet, da de ikke
kan se sig selv i Landbrug & Fødevarer. Jeg er nødvendigvis ikke enig i alt, hvad der besluttes på Axelborg,
men er klar over værdien i det fællesskab, man gennem
generationer har opbygget.

På linje med alle andre landboforeninger har bestyrelsen
i KHL stort fokus på medlemstallet. Strukturudviklingen
har præget erhvervet det seneste årti, og som en naturlig del af dette, falder medlemstallet.
Det er en udvikling vi må forholde os til, og på den baggrund har man i Landbrug & Fødevarer ”familien”, som
KHL er en del af, igangsat et arbejde med en kommende
kontingentmodel, som er mere tilpasset den struktur, vi
ser i dag.

DE 7 VIGTIGSTE MEDLEMSFORDELE

Hans Damgaard
Bestyrelsesformand KHL
sig selv i modellen. Som jeg ser det, er det vigtigt at
såvel forpagteren som bortforpagteren kan se værdien
i medlemsskabet i landboforeningen. Den landmand,
som forpagter og driver jorden har en naturlig interesse
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ØKONOMI

ØKONOMI

KHL FÅR
MEDHOLD I LANDSRETTEN

Skrevet af Thorbjørn Pedersen, økonomikonsulent

I FORBINDELSE MED med generationsskifte
mellem far og søn har KHL, i samarbejde med
SEGES, fået medhold i en skattesag ved Landsskatteretten vedrørende sælgerpantebrev.

Sagen drejer sig om, hvorvidt et sælgerpantebrev kunne ligge i farens VS-ordning således, at et sådan udlån
ikke blev til en hævning, hvorved faren kunne risikere en
tvangshævning af tidligere opsparet overskud ved overdragelse af en ejendom til sønnen.

Efter Landsskatteretten nu har givet medhold i sagen,
har man fået 12 år til at afvikle sælgerpantebrevet, hvilket svarer til, at der skal afdrages ca. 142.000 kr. om
året. Der skal betales 2 % rente af lånet. Disse renteudgifter kan sønnen nu også fratrække i sin VS-ordning, og
derved få en større fradragsværdi ud af dette. Men nu er
det hele jo ikke lyserødt.
Sælgerpantebrevet har en kurs på 68 dvs., at kontantværdien er 1.156.000 kr. Hvis sælgerpantebrevet løber i
alle 12 år, skal der betales afdrag på i alt 1.700.000 kr.
Differencen er et kurstab, som ikke kan fratrækkes.
Faren og moren kan give for 125.800 kr. (sats for 2017)
i gave til sønnen, som sønnen efterfølgende kan betale
i afdrag på sælgerpantebrevet. Sønnen skal afdrage de

142.000 kr. om året. Afdraget på 142.000 kr. går ind i
farens VS-ordning, og gaven til sønnen er en privat hævning. Det påvirker derfor farens VS-ordning, men dog
”kun” med gavebeløbet hvert år.
FORDELE OG ULEMPER
Fordelen er i de situationer, hvor forældregenerationen
gerne vil drive virksomhed i en del år endnu, men samtidig ønsker at overdrage en del af virksomheden til næste
generation. Følger man principperne i Landsskatteretsafgørelsen, ødelægger det ikke hele VS-ordningen for
forældregenerationen. Ulempen er, at de gaver, der gives, påvirker hævningerne de næste mange år indtil
sælgerpantebrevet er afviklet.

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

Fordelen for sønnen er, at han kan låne billigere hos forældrene end i banken, og kan trække renteudgifterne
fra i sin VS-ordning. Ulempen er, at der skal afdrages på
sælgerpantebrevet til kurs 100 og differencen mellem
kurs 100 og sælgerpantebrevets reelle kursværdi er ikke
et fradragsberettiget kurstab. Havde det været et anfordringsgældsbrev, ville der ikke være en kursforskel.
Tabet kan dog formindskes med gave fra forældregenerationen.

Faren var ikke klar til at sælge hele sin ejendom til sønnen på daværende tidspunkt. Derfor fandt familien det
hensigtsmæssigt at overdrage den ene gård til sønnen,
hvorefter far og søn kunne drive en gård hver, men med
fælles maskiner.
Faren gav i forbindelse med overdragelsen en gave i
form af modregning af stempel samt den årlige gave
man må give uden, at der skal betales gaveafgift. Derudover var der et sælgerpantebrev på omkring 1.700.000
kr. og hvis dette samtidig med gaverne skulle være en
hævning i VS-ordning, ville farens tidligere opsparinger
komme til beskatning som topskat med det samme.
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ØKONOMI

GAVE- OG
BOAFGIFTER

Skrevet af Thorbjørn Pedersen, økonomikonsulent

I 2018 ER GAVE- OG BOAFGIFTEN reduceret til 7
% når det drejer sig om gaver givet i forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksomheder
mellem forældre og børn. For øvrige gaver er
gave- og boafgiften stadig 15 %

ØKONOMI
Havde forældrene ønsket at give en gave på 2.000.000
kr., uden det var i forbindelse med overdragelse af gården, ville gaveafgiften udgøre 300.000 kr. Gives beløbet
som gave året efter, koster det 15 % i gaveafgift.
Vælger barnet at sælge gården inden for de første 3 år,
tilbagerulles gaveafgiften, og der skal betales 15 % i
gave- eller boafgift.
HVAD BYDER FREMTIDEN PÅ?
I forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksomheder
er satsen på gave- og boafgift i 2019 6 % og i 2020 og
frem er den 5 % (hvis loven ikke ændres).

Skrevet af Ole Maagaard Pedersen, driftsøkonomikonsulent

Ligeledes kan man mellem forældre og børn handle til en
pris i intervallet + / - 15 % af seneste kendte vurdering.
Der er et nyt lovforslag på vej i 2018, hvor procenten
bliver 20 %.

I DE NÆSTE ÅR stilles der et stigende krav til
andelen af afdrag, du skal betale på din bedrift.
Analyser viser, at frem mod 2019 vil afdragene
for den gennemsnitlige bedrift stige med over
100 % i forhold til afdrag i 2015.

Overvej mulighederne, og snak med familien.

EKSEMPEL
En gård handles mellem forældre og børn til 10.000.000
kr. Stuehusets andel udgør 1.000.000 kr. og de resterende 9.000.000 kr. vedrører erhverv.

DU HJÆLPER OS VED AT SENDE
BILAG IND OFTERE

Der skal fratrækkes gæld i gården, andel af udgifter til
handlen og passivpost, hvis barnet succederer (barnet
overtager forældres skattegæld).

På regnskabskontoret har vi et meget skævt arbejdsår, hvor 70 % af arbejdet ligger i 1. halvår.
Det kan du hjælpe os med at ændre.

Vi forudsætter, at der efter fradrag af disse poster er
2.000.000 kr. tilbage, der skal finansieres via et sælgerpantebrev eller anfordringsgældsbrev. Forældregenerationen kan i handelssituationen vælge at give en gave på
2.000.000 kr. mod at betale en gaveafgift på 140.000 kr.
Dermed slipper barnet for gældsposten på de 2.000.000
kr. i handlen. Husk, at gaven skal gives i selve handelssituationen.
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KEND DIN
AFDRAGSEVNE

Indsend dine bilag måneds-/kvartalsvis, så
bogføringen løbende er opdateret. Dermed kan
vi også afklare eventuelle spørgsmål og manglende bilag hurtigere samt hjælpe dig med udtræk af fx råbalancer, der giver et godt økonomisk overblik over virksomhedens resultater og
likviditet.
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Du bør derfor forholde dig til, hvordan den forventede
stigning i afdrag ser ud på din bedrift, kort sagt: Hvor
meget kan du afdrage i dag, og hvor ligger smertepunktet for afdrag på længere sigt?
KENDER DU DIT LIKVIDITETSNULPUNKT?
Fremstillingsprisen er et udtryk for, hvornår der er økonomisk balance i virksomheden. Vi har i de senere år forholdt os meget til fremstillingsprisen, men den fortæller
imidlertid ikke alt om det likviditetsmæssige nulpunkt i
produktionen.
Det likviditetsmæssige nulpunkt er der, hvor der afdrages på gælden uden at kassekreditten forøges fra primo til ultimo. Er afregningsprisen lavere end dit likviditetsnulpunkt, vil der på lang sigt ikke være likviditet nok
til betale afdragene.

Ole Maagaard Pedersen
M: omp@khl.dk
+45 7634 1771

Likviditetsnulpunktet er en vigtigt information i langsigtet planlægning af afdragene på bedriften i forhandling
med realkredit. Med en forventet mælkepris på omkring
2,50 kr. på sigt, bør du stræbe efter et likviditetsnulpunkt under denne ellers vil likviditeten blive yderst
presset. Du bør derfor i første omgang arbejde på at få
likviditetsnulpunktet sænket, for på den måde at forberede dig på øget afdrag i de kommende år.
Vigtigt er det, at øget afdrag på lang sigt ikke bliver på
bekostning af øget bankgæld, for dermed bliver bedriften yderligere rentebelastet. Det er en forudsætning, at
der er et godt samarbejde mellem bank og realkreditinstitut. Vi søger løsninger til langtidssikring af bedriften,
hvor afdragene på lang sigt modsvarer det likviditetsmæssige nulpunkt.
Når du beregner det likviditetsmæssige nulpunkt, er det
vigtigt, at du både ser på de historiske priser og på prisprognoser for fremtiden. I forbindelse med udarbejdelse af budgetter beregner vi i KHL både et nulpunkt på
resultatet, men også et likviditetsmæssigt nulpunkt. Når
vi gennemgår budgetoplægget kigger vi på begge disse
nøgletal.
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ØKONOMI

ØKONOMI

BBRREGISTRET OPDATERES

Skrevet af Carl-Martin Hansen, økonomikonsulent

MED DE NYE BBR-OPLYSNINGER, der skal være
på plads inden efteråret 2018, dannes der
et langt bedre grundlag for en præcis ejendomsvurdering. Ansvaret for korrekt registrering er dit - men der er hjælp at hente ...

SKAT opdaterer Bygnings- og Boligregistret (BBR) for
landbrugsejendomme. Det sker for at danne grundlag
for det nye, kommende ejendomsvurderingssystem.
BBR-registret vil blive mere detaljeret end hidtil. Ansvaret for registreringen og at oplysningerne er korrekte
påhviler ejeren, og skal være på plads inden efteråret
2018.
I den forbindelse har SKAT indgået en aftale med DLBRrådgivningsvirksomhederne om at hjælpe med at kontakte landmændene og få styr på registreringerne. KHL
er også med i denne aftale og vi vil, fra nu af og frem
til efteråret 2018, løbende tage kontakt til jer og være
behjælpelige med registreringen.

Derudover skal også de tekniske anlæg ajourføres. De
tekniske anlæg er fx gyllebeholder, plansiloer og fyringsanlæg. Her er det hovedsalig beliggenhed, som skal
ajourføres. Ved andre ændringer af tekniske anlæg, skal
landmanden selv henvende sig til kommunen.
Registreringerne laves i fællesskab med landmanden på
det indberetningsskema, som SKAT har udarbejdet. Det
indeholder både kort og tekst-rubrikker, så man kan se,
hvad der er registeret nu og samtidig er der plads til at
påføre rettelser. Det er ejeren af bygningen, der har ansvaret for, at registreringen bliver lavet og ikke en evt.
lejer af bygningen.
Har man ikke hørt fra KHL inden 1. juli 2018, er man
velkommen til at tage kontakt og få lavet en aftale.
Registreringen går ud på at få bygningernes beliggenhed
og anvendelse ajourført. Hidtil har der kun været en anvendelseskode for landbrugsbygninger, men fremadrettet skal de deles op i ca. 10 forskellige anvendelseskoder.

Med BBR oplysningerne så korrekte som muligt og langt
mere detaljeret end hidtil, er der dannet grundlag for en
langt mere præcis ejendomsvurdering.
BBR-registret bruges ikke kun som grundlag for ejendomsvurderingen. Det bruges både af offentlige myndigheder og private virksomheder så som forsyningsselskaber, kreditforeninger og ejendomsmæglere.

Carl-Martin Hansen
M: cmh@khl.dk
+45 7634 1752
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MILJØ - PROJEKT

MILJØ - PROJEKT
MODERNISERING KVÆG
I 2018 er der afsat midler til tilskud til
modernisering af kvægstalde fx til nye
staldbygninger samt renovering eller
tilbygning til eksisterende bygninger.
Der kan søges til både malkekvæg og
slagtekalve.

SKOVREJSNING
Ønsker du at etablerer en ny skov er der gode muligheder for tilskud til dette. En af betingelserne for at få
støtte til skovrejsning er, at der skal tilplantes mere end
2 ha sammenhængende skov. En af restriktionerne, der
følger et skovrejsningstilskud er, at arealet bliver pålagt
fredskovspligt.

Vi forventer, at der gives et fast beløb
fx pr. ko-plads eller pr. m2.

TILSKUDSMULIGHEDER I
2018

Skrevet af Inger Knude, miljø- og projektkonsulent

MED ET HAV fuldt af tilskudsmuligheder, skal
du holde hovedet koldt når du søger. Der følger nemlig en række restriktioner og forpligtigelser med et tilskud – omvendt kan et korrekt
tilskud understøtte fornuftige investeringer på
din bedrift.
I en lang årrække har der været gode muligheder for
at søge tilskud til investeringer i ny teknologi eller til
moderniseringer i landbruget, og 2018 bliver ingen undtagelse. Det er endnu ikke afgjort, hvordan de enkelte
ordninger bliver, men vi kender de indsatsområder, der
er tilskud til og hvornår puljerne åbner.
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Generelt for puljerne i 2018 er, at der kan søges tilskud
til både konventionel og økologisk drift.
LØSDRIFT I FARESTALDE
Det eneste tilskud, der kan søges til svineproduktion i
2018 er tilskud til at etablere løsdrift i farestalde. Puljen
åbner for ansøgninger 15. juni 2018.
MILJØTEKNOLOGI
Vil du søge tilskud til investering i miljøteknologier, kan
du i 2018 søge tilskud på følgende indsatsområder: Fjerkræ, gartneri og planteavl. De teknologier, der investeres i, skal have en effekt på enten ammoniak, kvælstof,
energi eller pesticidforbrug.
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OG ALT MULIGT ANDET ...
PLANT FOR VILDTET
Ønsker du at etablere en mindre beplantning, fx et læhegn eller en remisse, kan du søge tilskud til planterne
via ordningen ”Plant for vildtet”. Tilskuddet er på 75 %
af planteprisen. I nogle kommuner kan du søge tilskud
til beplantning til gavn for hasselmus eller birkemus. Der
følger særlige betingelser med til disse beplantninger,
men tilskuddet er også større, nemlig 90 % af planteprisen.

Der kan være store tilskudssummer at hente i private
puljer og fonde. Så har du idéen til et nyskabende eller
udviklende projekt, er der mange muligheder for at få
hjælp til finansieringen af projektet.
Der er mange muligheder, men også mange regler. Tag
os derfor med på råd fra start.

Der er ansøgningsfrist to gange om året:
• 30. april for efterårsplantning
• 31. oktober for forårsplantning
ETABLERING AF SØ
Via Jagttegnsmidler kan du én gang om året (normalt
31. januar) søge tilskud til etablering af søer. Tilskuddet
er på 12-15.000 kr. afhængig af antal ansøgere.
For at komme i betragtning, skal du have en gyldig tilladelse til at etablere søen. Den søges ved kommunen.
Der er 4 ugers klagefrist fra tilladelsen er givet, og det
er først efter klagefristens udløb, at den er gyldig. Derfor
er det ved at være sidste chance for at søge om tilladelse, hvis du skal være klar til at søge tilskud til en ny sø
i 2018.

Inger Knude
M: ika@khl.dk
+45 7634 1793
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PORTRÆT

PORTRÆT

KØREPLANEN
ER LAGT FOR PLANTEAVL
- KHL PLANTEAVL skal fremadrettet vise synlighed, faglighed og udvikling. Så klare er ordene
fra KHLs nye planteavlschef Anders Smedemand Musse. Anders startede i stillingen tilbage i marts, og er nu så småt ved at have sat
kursen mod fremtidens planteavl.

Markgruppe v/konsulent Henrik Mulvad Madsen

- Formår jeg ikke at gribe fat i denne udfordring, vil det
være svært at fastholde nuværende rådgivere og tiltrække kommende generationer af fagligt velfunderede
rådgivere, hvilket vil være et tab for såvel landboforeningen som landmændene.
- Det er mit mål, at vi skal have vores landmænd til at
forstå vigtigheden i, at konsulenten kender netop deres
ejendom, hvilket bedst kan ske på markbesøg. Kendskab
til ejendommen gør arbejdet på kontoret nemmere og af
en langt bedre kvalitet.

Planteavlskontoret har i dag et hold, der består af masser
af erfaring og rutine krydret med ungt blod. Et sammentømret team, der kender og hjælper hinanden, hvilket
typisk er kendetegnet for de lidt mindre landboforeninger som KHL, og som efter Anders’ mening, er grundlaget for at give den bedste rådgivning.
- Mit mål er, at vi skal vise meget mere synlighed og
udvikling, end vi har gjort de senere år, udtaler Anders
Smedemand Musse, og fortsætter: - Som leder er jeg
helt sikker atypisk. Jeg har ingen fine beviser på at have
deltaget i lederkurser, men jeg brænder for det faglige,
og tænker på, hvordan vi kan hjælpe vores landmænd
med at tjene penge og drive deres ejendom bedst muligt.
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Anders Smedemand Musse
Planteavlschef

– I dag går en stor del af konsulenternes tid med regelhåndtering, myndighedsbehandling og ansøgninger for
den enkelte landmand. Serviceopgaver kaldes det også
hos os. Udfordringen er, at langt de fleste planteavlskonsulenter hellere vil i marken end sidde bag skrivebordet
– de vil udfordres på det faglige.
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Dermed bliver mark- og gødningsplanen i langt højere grad tilpasset ejendommen og fællesskemaet bliver
mere korrekt. Selvfølgelig skal landmændene være omkostningsbevidste, men jeg er helt sikker på, at en investering i markbesøg hurtig er tjent ind igen, siger Anders
Smedemand Musse.

VINTERSÆSONEN STÅR FOR DØREN
I et år som dette siger vigtigheden af dræning sig selv.
Men hvad koster det egentlig at have den våde plet i
marken, og hvilket pakningsmateriale er ideel til de forskellige jordtyper? Og hvad med pløjningen … Hvad betyder forkert indstilling af plov og for høj fart? Virker den
nye teknologi med GPS i ploven?
Alt dette og meget mere har vi fokus på i øjeblikket. Vi
er nemlig i fuld gang med at planlægge vinterens kurser,
hvor vi forventer at kunne tilbyde både et pløje- samt et
drænkursus, hvor du får svar på spørgsmålene.
KIG IND TIL EN KOP KAFFE
- Har du gode idéer, udviklingsmuligheder du brænder
for at komme af med eller andet på hjertet, står min dør
til hver en tid åben til en snak. Jeg byder på en kop kaffe,
siger Anders med et smil på læben.
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BESTYRELSEN

BESTYRELSEN
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at bakke op omkring
den pressemeddelelse, vores bestyrelsesformand Hans
Damgaard og formand for Fokusgruppe Økologi Niels Peter Landmark udsendte for nyligt. I den kom de med et
stærkt budskab omkring sammenhold uanset driftsform.
Det budskab vil jeg gerne plante og gøde blandt medlemmerne, så lad os alle gøre os umage og glæde os
over, at der er plads til den forskellighed hos KHL, som
artiklen beskriver – det skylder vi hinanden.
ÅBENT LANDBRUG 2017

Peter Baungaard Sørensen
Bestyrelsesmedlem, KHL

KHL
FOR ALLE

Skrevet af Peter B. Sørensen, bestyrelsesmedlem KHL

MED REGNEN PISKENDE mod ruden, udsyn til
våde marker samt en majs, der stadig ikke er
høstet går tankerne tilbage på et år fyldt med
nye gøremål for mig. Et år med bestyrelsesarbejde, Åbent Landbrug og en fortsat lyst til at
kæmpe for det danske landbrug.

Børnehavedag 2016
Åbent Landbrug

TID TIL REFELKSION
Først og fremmest vil jeg gerne takke for tilliden, da
jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen
2017. Det er bestemt ikke noget, jeg tager let på, og for
mig er det utrolig vigtigt, at vi har en stærk bestyrelse
bag en stærk forening.
Jeg er således stolt af at være en del af denne bestyrelse
og føler vi, via vores arbejde og de mange dygtige medarbejdere på KHL, kan glædes over en frisk, inspirerende
og faglig stærk forening samt rådgivningsvirksomhed.

Jeg havde for nyligt fornøjelsen af at være én af flere
repræsentanter fra bestyrelsen under dette års Åbent
Landbrug. Arrangementet blev holdt hos Asger Christensen og Peter Schelde i Jordrup, der stolt viste en imponerende flot og veldreven bedrift med styr på tingene
frem. 2.500 mennesker brugte dagen i Jordrup, og de
gik derfra med en forhåbentlig god oplevelse samt et
virkelighedsbillede af dansk landbrug.
Herfra skal lyde en stor tak til Asger og Peter samt deres
familier for deres store arbejde op til og på selve dagen.
Det store arbejde med Åbent Landbrug må vi aldrig nedprioritere. Det er en ufattelig vigtig (og god) måde at
få hr. og fru Danmark, forbrugerne som vi alle er 100
% afhængige af, ud og se vores virkelighed og samtidig
få sat nogle billeder på, hvad vi kan og formår i dansk
landbrug.

FORBRUGEREN ER VORES LEVEBRØD
Dansk landbrug, og dermed os landmænd, lever af og er
afhængig af forbrugeren og deres købekraft samt lyst til
danske produkter. På trods af den viden ofrer de danske
landbrugsskoler ikke meget energi på emner som markedsføring, afsætning og branding af vores varer. Selvom en stor del af os sælger vores produkter via de store
andelsselskaber, ja så har vi alle et ansvar for at bidrage
til at fortælle de gode historier og skabe sympati for vores varer, som jo er blandt verdens bedste. Og det er det
Åbent Landbrug gør.
BIDRAG TIL DANSK LANDBRUG
Herfra skal derfor lyde en opfordring til at bidrage med,
hvad du kan og hvor du kan. Måske kan den lokal børnehave inviteres på besøg. Måske kan du oprette en
gårdgruppe på Facebook, hvor folk fra nær og fjern kan
få lov at følge livet på bedriften. Og måske kan den årlige idrætsdag på folkeskolerne foregå på bedriften med
rundballerul osv. Kun fantasien sætter grænser.

ÉT FÆLLES DANSK LANDBRUG
En af de ting, jeg glædes mest over i foreningen, er den
diversitet vi har blandt medlemmerne. Alle faggrupper er
repræsenteret og alle faggrupper bliver hørt og arbejdet
for.
Netop det er én af styrkerne ved vores forening, og et
signal til omverdenen om, at her står vi sammen om et
fælles og samlet dansk landbrug.

Åbent Landbrug 2017
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FÅ EN GOD START
MED JORDBUNDSPRØVER

Skrevet af Petra Gutt, planteavlskonsulent

Følg med i, hvordan dine jordbundstal udvikler sig ved at
tage jordprøver hvert fjerde til femte år. Så kan du med
målrettet gødskning og kalkning holde jorden i god stand
og forebygge problemer. Vent ikke til mangelsymptomer
kan ses på afgrøderne, så er der som regel allerede sket
betydelige udbyttetab.

Billede 2: Venstre: lavt Rt | Højre: normal Rt

Du kan dog få lov til at bruge ekstra, hvis dine marker
har fosfortal under 4. Beregningen tages som gennemsnit for ejendommen, og skal dokumenteres med jordbundsprøver fra alle marker. Der skal være mindst én
jordprøve for hver 5 ha, og prøverne må ikke være ældre
end 5 år. Læs mere udførligt om den nye fosforregulering
på side 18.

NÅR DU KENDER dit jords potentiale, får du
det bedste udbytte. Jordbundsprøver er med
til at give dig en konkret vurdering af, hvilke
plantetilgængelige næringsstoffer dine marker
”holder parat” til planterne - og dermed har du
et godt udgangspunkt for din gødningsplan og
den bedste afgrøde.
Grundlaget for en god avl i marken er planter, som er
velforsynet med de nødvendige næringsstoffer i løbet af
vækstsæsonen, og som gror i en jord, hvis surhedsgrad
passer til deres behov. I gødningsplanen beregnes hvilke
næringsstoffer, der skal suppleres med, så dine afgrøder
alt i alt får, hvad de har brug for.

Billede 1: Majsblad med fosformangel

Overvej derfor, om det er tid til at tage nye jordprøver.
Har du jordprøver, der er taget inden for de seneste 5
år, så tjek, om der er prøver nok. Dækker prøverne alle
marker, og er der mindst én prøve for hver 5 ha? Eller
skal der tages supplerende prøver?

Lad KHL udtage jordprøver eller gå selv i gang, hvis du
ikke har nyere jordbundsanalyser. Tag en snak med din
planteavlskonsulent, hvis du er i tvivl.

Hvis fosfortallene er under 4, kan jordprøveresultaterne som nævnt bruges som dokumentation for at hæve
fosforloftet. Er tallene i gennemsnit over 4, kan du ikke

Kommer tallene først under et kritisk lavt niveau, kan
det for nogle næringsstoffer tage mange år at rette op
på forholdene. Det gælder især for reaktions- og fosfortal.
HVORFOR JORDBUNDSPRØVER NU?
Med den nye fosforregulering er det blevet endnu vigtigere, at du kender dine aktuelle jordbundstal. Nu er der
nemlig lagt loft over, hvor meget fosfor du må bruge.

SPRØJTEKURSUS
Når du køber kemi kræver det, at du har et gyldigt sprøjtebevis. Sprøjtebeviset skal desuden
opdateres hvert 4. år.
Tilmeld dig opfølgningskurser i sprøjtebevis på
www.khl.dk.
Vælg mellem 20. november og 5. december.
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bruge dem til at få mere fosfor. Men du kan bruge analyseresultaterne til en bedre fordeling af fosforgødningen,
så den spredes, hvor der er mest brug for den. Og med
det nye loft bliver det ekstra vigtigt med en målrettet
fordeling af den fosformængde, du har til rådighed.
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Petra Gutt
M: pgu@khl.dk
+45 7634 1780
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regler kommer til at påvirke driften, så du kan tage de
nødvendige forholdsregler hurtigst muligt.

NYE REGLER
FOR FOSFOR

HVAD KAN DU SELV GØRE?
Det er muligt at korrigere bedriftens kvælstof- og fosforproduktion ud fra bedriftens faktiske tal (type-2
korrektion). Det skal du kunne dokumentere i form af
effektivitetskontrol eller lign. Det er også muligt at lave
en korrektion for afvigende vægt eller alder på dyr (type1 korrektion). Denne mulighed for at korrigere gælder
dog ikke for afvigende mælkeydelse.

Skrevet af Helge Lund, planteavlskonsulent

MED DEN NYE husdyrgødningsbekendtgørelse
skal du være særlig opmærksom på de arealer,
du udspreder fosfor på. Ændringerne betyder
nemlig, at det ikke længere er dyreenheder pr.
ha, der er den begrænsende faktor, men derimod den konkrete fosformængde eller mængden af total-N i husdyrgødningen.

Yderligere er det blevet sådan, at loftet for udspredning
af fosfor gælder for den samlede mængde fosfor udbragt
i husdyrgødning + handelsgødning + evt. slam. Det betyder, at den indkøbte mængde fosfor i handelsgødning
også tæller med til opgørelsen af fosforforbruget.
Kvægbrug, der indtil nu har kørt efter 2,3 DE-reglen,
kan blive hårdt ramt af de nye regler da den samme
produktion kræver større udspredningsareal eller kræver, at man ikke giver startgødning til majs. Men også
kvægbrug, der har kørt op til 1,7 DE /ha vil typisk blive
tvunget til at bruge mindre startgødning til majsene eller
få afsat mere husdyrgødning.

Hvis du har et lavt fosfortal i marken, kan du også korrigere for dette og derigennem få lov til at give ekstra
fosfor enten i form af husdyrgødning, handelsgødning
eller slam.

Ejendomme med fjerkræproduktion kan også forvente at
skulle bruge et større udspredningsareal end hidtil. Mink
og svineejendomme bliver kun i begrænset omfang ramt
af de nye fosfor-regler. I blandede besætninger beregner
man fosfor-loftet som et vægtet gennemsnit af de forskellige produktioner.

Udover de ”almindelige” stramninger i fosforreguleringen, bliver der fra d. 1. august 2018 indført yderligere
stramninger i særligt følsomme fosforområder (se skema). Områderne er ikke endeligt udpeget, men det bliver sandsynligvis arealer, der ligger i opland til søer. Det
kan komme til berøre op mod 25 % af landbrugsarealet.

Modtagere af biogasgylle rammes måske også af ændringerne, men det afhænger af sammensætningen af
det gylle, det enkelte biogasanlæg modtager og leverer.

Som husdyrproducent er det vigtigt, at du får taget
snakken om fosforudbringning med din planteavlsrådgiver. Få eventuelt lavet beregninger på, hvordan de nye

GÆLDENDE
FOSFORGRÆNSER

1) Tidligere 2,3
DE-ejendomme
2) Herunder
spildevandsslam
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2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Skærpede områder fra 2018/19

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

Slagtesvin

39

39

39

35

30

Søer og smågrise

35

35

35

35

30

Fjerkræ og pelsdyr

43

43

35

35

30

Andre husdyr

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Kvægbrug
Undtagelsesbrug

Organisk affald

2)

Handelsgødning

1)

Ved et gennemsnitligt fosfortal på under 4, kan du gradvist få øget den tilladte fosformængde på ejendommen.
Jo lavere fosfortal, jo højere mængde ekstra fosfor. Fosfortallene skal dokumenteres i form af jordprøver.
De nye regler betyder, at der fra og med gødningsåret
2018 skal laves et fosforregnskab på samme måde, som
vi udarbejder kvælstofregnskab.

Helge Lund
M: hlu@khl.dk
+45 7634 1786
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ØKONOMI

MEDICINSK ZINK

KAN FÅ KONSEKVENSER

Skrevet af Tine Lund, planteavlskonsulent

HUSDYRGØDNINGSBEKENDTGØRELSEN, der
er trådt i kraft d. 1. august 2017 gør, at der er
indført skærpede regler for anvendelse af husdyrgødning fra smågrise, der er behandlet
med medicinsk zink.
Generelt får de skærpede regler størst betydning ved ren
smågriseproduktion, men også besætninger med søer
og smågrise kan blive påvirket. Produktion af smågrise
og slagtesvin påvirkes kun i det tilfælde, at gyllen ikke
blandes sammen.

•

Mellem 20 og 40 % husdyrgødning fra smågrise skal
der overholdes en afstand på 3 meter til vandløb og
søer ved udbring af gylle.

•

Ved mere end 40 % husdyrgødning fra smågrise
gælder: Udbringning max hvert 3. år på samme areal. Der må højest tilføres 35 kg P/ha i det enkelte år.
Afstand på minimum 6 m til vandløb og søer.

Er du i tvivl om, hvilken betydning det har for din bedrift,
kan du kontakte din planteavlskonsulent.

Det er andelen af fosfor i husdyrgødningen fra smågrise
op til 25 kg, man skal forholde sig til.

•

20

Ved mindre end 20 % husdyrgødning fra smågrise er
der ingen restriktioner ud over det generelle fosforloft ved udbringning af gylle.

Skrevet af Karsten Nielsen, økonomikonsulent

1
2

Tilsynsmyndigheden er kommunen.

Reglerne gælder på gyllebeholderniveau. Opbevares gyllen i flere beholdere på ejendommen, bør man overveje
om problemet kan løses ved at blande gyllen fra flere
produktioner sammen. Reglerne gælder også ved overførsel af husdyrgødning.

GÆLDER FOR DEN ENKELTE GYLLEBEHOLDER PÅ
BEDRIFTEN

7

Tine Lund
M: til@khl.dk
+45 7634 1712

Kolding Herreds Landbrugsforening | +45 7634 1700 | khl@khl.dk | www.khl.dk

TING DU KAN GØRE FOR AT REDUCERE DIN SKATTEBETALING

SÆT IND på ratepension. I 2017 kan du trække op
til 53.500 kr. fra i din personlige indkomst og dermed i grundlaget for topskat.

6

UDNYT bundgrænsen for aktieindkomst. Aktieindkomst op til 51.700 kr. pr. person beskattes med
27 %. Aktieindkomst derover beskattes med 42 %.

SÆT IND på livrente. Selvstændige kan indbetale
op til 30 % af virksomhedens overskud før renter
på livsvarig livrente. Indbetalingen trækkes fra i
den personlige indkomst og dermed i grundlaget
for topskat.

7

OVERFØR til medarbejdende ægtefælle. For 2017
kan du overføre op til 230.600,- kr. Ønsker du at
overføre et større beløb, kan det gøres ved hjælp
af en lønaftale.

3

VENT MED med at sælge kornet til efter nytår. Virksomhedens lager af egne producerede varer kan
i skatteopgørelsen medregnes til produktionspris.

4

UDNYT håndværkerfradraget. I 2017 kan hver person opnå fradrag for op til 6.000 kr. for serviceydelser i hjemmet og op til 12.000 kr. for håndværksydelser (grøn istandsættelse m.v.). På SKATs
hjemmeside kan du tjekke, hvad der giver fradrag.

5

BRUG opsparing i virksomhedsordningen. Ved brug
af ordningen skal der være plads på mellemregningen, indskudskontoen skal være positiv, og der må
ikke være ulovlig sikkerhedsstillelse.

Karsten Nielsen
M: kni@khl.dk
+45 7634 1710
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RÅBALANCE

GIVER ØKONOMISK OVERBLIK

Skrevet af Marie Kock Pedersen, afdelingsleder økonomi og hr-chef

MEN ER DET NU OGSÅ NOGET FOR ALLE?

VED DU, at når bilagene er bogført, er det nemt
at trække en råbalance, som giver et godt overblik over virksomhedens økonomi?
Råbalancen er et økonomistyringsværktøj som kan anvendes af stort set alle virksomhedstyper – store som
små, og giver dig mulighed for et hurtigt og effektivt
overblik over indtægter, udgifter og balance ud fra de
tal, der er bogført. En af råbalancens store styrker er,
at der er mulighed for at lave opgørelser helt ned på
månedsbasis.

Den lille virksomhed med udlejning eller håndværker
kan hurtigt få et overblik over, hvordan det går i forhold
til sidste år. Det kan også skabe overblikket lige inden
status, så man trygt kan vente på, at regnskabet bliver
udarbejdet 4-5 måneder inde i det næste år.
Den store virksomhed, som måske ikke laver budget,
men styrer efter kassekreditten, kan få et overblik over,
om der eventuelt er udgifter, som afviger i forhold til
året før, sammenligne indtægter og få et overblik over
likviditetsudviklingen.

Derudover kan råbalancen bruges i slutningen af året for
at få en hurtig status over resultatet eller eventuel skattebetaling. Sidstnævnte kræver dog lidt ekstra manuelle
beregninger og viden om skattemæssige forhold, men
du vil i samarbejde med din rådgiver kunne få et bud på,
om der skal indbetales skat i december måned.

Råbalancen og budgetopfølgningen er to forskellige produkter, som giver forskellige overblik. Råbalancen giver
blandt andet mulighed for at sammenligne på tværs af
perioder, fx 3. kvartal indeværende år med 3. kvartal
året før, på alle aktiviteter i din virksomhed.

INTET EKSTRA ARBEJDE

Marie Kock Pedersen
M: mkp@khl.dk
+45 7634 1765
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Virksomheden, som får lavet budget, kan også have stor
glæde af råbalancen. Hvor budgetopfølgningen følger
udviklingen sammenlignet med det budgetterede, viser
Råbalancen udviklingen i fx salget af et produkt sammenlignet med salget i samme periode året tidligere.
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Hvis du selv bogfører i Ø90, har du allerede muligheden
for at trække en råbalance i programmet, men KHL vil
også gerne hjælpe dig, og eventuelt give dig kommentarer med, så du ved, hvad råbalancen fortæller. Udbyttet
ved at trække råbalancen er, at du får et overblik over
økonomien for den periode, du laver opgørelsen for, og
den er sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Du skal ikke gøre noget ekstra i forhold til det, du allerede gør, og det er en del af Ø90 licensen, som du allerede
har betalt for.
Er det KHL, som bogfører for dig, kan vi sende råbalancen og eventuelle kommentarer ud til dig sammen
med bilagene. Udbyttet er det sammen, som hvis du selv
bogførte, blot at du skal have os til at trække den.
Det tager ca. 15 minutter at trække råbalancen. Du får
et godt værktøj, som kan danne grundlag for at bruge
lidt mere tid selv, eller til en dialog med din rådgiver i
forhold til opfølgning og overblik i virksomheden.
Kontakt gerne din assistent, hvis vi skal sende en råbalance med ud, når vi bogfører dine bilag. Du kan også
kontakte din rådgiver, hvis du vil høre mere om råbalancen og det, du selv eller sammen med os kan bruge den
til som værktøj.
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Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
khl@khl.dk
www.khl.dk
KHLraadgivning:
kolding-herreds-landbrugsforening:

NYT FRA
DIREKTØREN
AKSEN udkommer denne gang i en særudgave med længere artikler end normalt. Samtidig har vi vedlagt vores
2018-kalender til dit kontor.
Som nævnt på generalforsamlingen i marts er der stor
opbakning til KHL, hvilket har medført begyndende lokaleudfordringer. Derfor er vi i gang med at udbygge det
eksisterende kontor, og her benytter vi os af den købte
naboejendom på Niels Bohrs Vej 4. Vi forventer byggeriet står færdig i begyndelsen af 2019.
Selvom vi kun er i november, vil jeg gerne sige tak
for den opbakning, I giver KHL og ønske jer alle en

glædelig jul samt et godt nytår.

NYTÅRSKUR
3. JANUAR
Vi ved endnu ikke så meget ... men vi ved, at at Mads
Christensen gæster os den 3. januar til KHLs nytårskur.
Mads Christensen er en
munter,
provokerende
peptalker, som vi håber du
tager godt imod.
Tilmelding på www.khl.dk.
Arrangementet er for aktive foreningsmedlemmer
og deres ægtefælle/samlever.

ÅBNINGSTIDER JUL & NYTÅR

ONSDAG D. 27. DEC. FRA KL. 8-12 | TORSDAG D. 28. DEC. FRA KL. 8-12 | FREDAG D. 29. DEC. FRA KL. 8-12
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