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UDNYT MULIGHEDERNE FOR AT SKABE
BEDRE LIKVIDITET

I skrivende stund er vi godt i gang med udarbejdelse af 
budgetter og dermed få klarlagt likviditetsbehovet for 
det kommende år. Nogle har større udfordringer end 
andre med at få enderne til at nå sammen, men uanset 
hvad, er det her, du måske kan gøre en forskel.  

DET VIGTIGSTE i den daglige økonomi er at 
have styr på likviditeten - at man kan betale 
sine regninger.

Derfor gælder det i det kommende år om at holde hus 
med likviditeten og skære dårlige aktiviteter væk, så 
man kan koncentrere sig om det, der giver penge. Sam-
tidig gælder det om at udnytte de likviditetsskabende 
muligheder der er, da det ofte er hen over vækstsæsonen 
trækket på driftskreditten er størst.

Brug planteværnsaftaler, så der først betales for det 
planteværn, der er forbrugt i vækstsæsonen efter høst. 
Overvej køb og salg omkring kvartalsskiftet, så udlagt 
moms hurtigt kommer tilbage, eller man har indbetalt 
moms i en lang periode, inden det afregnes. 

En anden mulighed man skal overveje er salg af andre 
aktiver fx maskiner, der kun bruges i et begrænset om-

fang. Måske er det en god ide at leje en traktor i en be-
grænset periode, frem for at eje en, der kun bruges i høj-
sæsonen. 

Overvejelserne er mange, men som bekendt ”mange 
bække små gør en stor å”. I bund og grund handler det 
om at komme hele bedriften rundt for at få afdækket 
likviditetsskabende muligheder. For én ting er sikkert, 
bankernes velvillighed til finansiering af et øget likvidi-
tetsbehov er mindre, end det har været i tidligere år. Så 
hold øje med likviditeten, og underret banken i god tid, 
hvis du mangler likviditet. 

Skrevet af Jens Brandenborg
Driftsøkonomikonsulent 
jbr@khl.dk

Skrevet af Charlotte K. Pontoppidan
Regnskabsassistent, løn 
ckp@khl.dk

SPORADISK INDBERETNING AF LØN OPHØRER
DEN 1. JANUAR 2019 afskaffes virksomhe-
ders mulighed for at være registrerede med 
pligten sporadisk indberetning af løn (A-skat 
og am-bidrag).

Virksomheder, der i dag kun har pligt til at indberette 
løn i måneder, hvor der reelt er sket en lønudbetaling, 
vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019. De 
pågældende virksomheder vil herefter alle have pligt til 
at indberette løn på månedlig basis.

Hvis virksomheden efter 1. januar 2019 ikke selv sørger 
for at lave en nul-indberetning i måneder uden lønudbe-
talinger, vil Skattestyrelsen gå ind og foretage et skøn 
og foretage en foreløbig fastsættelse. En manglende 
indberetning udløser samtidig en afgift på kr. 800. Virk-
somheder, som ikke forventer at foretage lønudbeta-
linger fremover, bør derfor overveje at afmelde sig som 
arbejdsgiver. 

Hvis din virksomhed efter 1. januar 2019 stadig har brug 
for at være registreret som arbejdsgiver, laver KHL Løn-
service automatisk en nul-indberetning de måneder, 
hvor der ingen lønudbetaling er.

Kontakt en medarbejder fra Lønservice, hvis du ønsker 
at høre mere herom.



Transportomkostningerne kan være svære at sætte nøj-
agtig tal på, da omkostningerne som oftest er del af en 
større helhed. 

I takt med, at landbrugsbedrifterne bliver større, øges 
transportomkostningerne også. Transportomkostnin-
gerne afhænger af mange forhold, hvoraf afstand og 
mængde uden tvivl er de væsentligste. Lønniveauer, 
areal og transportform, traktor eller lastbil er også væ-
sentlige faktorer. 

TRANSPORT af korn, halm, foder og ikke mindst gylle er på mange bedrifter en væsentlig om-
kostning, du skal være opmærksom på.

TRANSPORTOMKOSTNINGER
- KAN VÆRE EN BETYDELIG OMKOSTNING

Tommelfingerregel
SEGES har haft fokus på dette område og udarbejdet 
beregninger på transportomkostninger ved forskellige 
afgrødetyper, anvendelse af halm og husdyrgødning. 
SEGES kommer frem til følgende tommelfingerregler for 
transportomkostninger:

1. Dyrkning af korn med handelsgødning og nedmuld-
ning af halm: kr. 100 pr. km pr. ha 

2. Dyrkning af korn med gylle og halmbjærgning eller 
majs: kr. 200 pr. km pr. ha

3. Dyrkning af græs til slæt med gylle: kr. 300 pr. km pr. 
ha

Tommelfingerreglerne viser, at ønsker en mælkeprodu-
cent at forpagte et areal til dyrkning af græs og majsensi-
lage, skal forpagtningsudgiften reduceres med kr. 250 pr. 
ha for hver km arealet ligger fra hovedejendommen. An-
vendes arealet til dyrkning af korn uden husdyrgødning, 
er de ekstra transportomkostninger naturligvis lavere.  

Arealets størrelse påvirker transportomkostningerne
Små arealer påvirker transportomkostninger mere end 
store arealer, alt andet lige. Det skyldes, at der bliver 
mere spildtid pr. ha ved kørsel mellem ejendom og areal 
ved et lille areal end ved et stort areal. Det er derfor vig-
tigt at være ekstra kritisk ved små arealer længere væk. 
Bytte med en kollega kan være en mulighed, især ved 
små arealer.

Skrevet af Christian Raun
Driftsøkonomikonsulent 
chr@khl.dk

Skrevet af Jesper Nedergaard
Økonomikonsulent 
jne@khl.dk

DIN INDKOMST har betydning for udbetaling 
af børne- og ungeydelse, og det er derfor vig-
tigt at have en opdateret forskudsopgørelse.

Er dit og/eller din ægtefælles topskattegrundlag over kr. 
765.800 betyder det, at du får mindre udbetalt. Derfor er 
det vigtigt at få rettet din forskudsopgørelse inden års-
skiftet, så udbetalingen sker på det korrekte grundlag.

UDBETALING AF BØRNE- OG UNGEYDELSE
Hvis du er gift
Hvis din og/eller din ægtefælles topskattegrundlag er 
over kr. 765.800, vil din børne- og ungeydelse blive ned-
sat med 2 % af det beløb, hvert af jeres topskattegrund-
lag overstiger kr. 765.800 med. Er begge jeres årlige top-
skattegrundlag under kr. 765.800, bliver børne- og unge-
ydelsen ikke nedsat.

Ændrer din indkomst sig i løbet af året, er det vigtigt 
at ændre forskudsopgørelse på skat.dk. Børne- og un-
geydelsen beregnes nemlig på baggrund af topskatte-
grundlaget i forskudsopgørelsen.

Ændres din forskudsopgørelse, får Udbetaling Danmark 
automatisk besked fra Skattestyrelsen, og udarbejder 

en ny beregning af ydelsen. Den nye beregning gælder 
fra kvartalet efter Udbetaling Danmark har modtaget 
den ændrede forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen.

En eventuel endelig regulering foretages, når Udbetaling 
Danmark har fået din årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Hvis du er samlevende
Er du samlevende, vil nedsættelsen af børne- og unge-
ydelsen blive beregnet individuelt for dig og din samle-
ver. Det betyder, at din ydelse udelukkende nedsættes 
ud fra dit topskattegrundlag. Det samme gælder for din 
samlever.

Plantekongres Herning
Tirsdag d. 15. - onsdag d. 16. januar 2019
Eksperter fra ind- og udland vil berige dig med nye 
forskningsresultater, teknologier, praktiske erfarin-
ger og udfordre din måde at tænke planteavl på.

Lynkursus i Farmtracking
Torsdag d. 24. januar 2019
Tag mobilen med i marken, og få overblik over mark-
planer. Registrér samtidig alle markbehandlinger 
online samt hotspots af dræn, brønde og andet.

Kursus sprøjtebevis
Tirsdag d. 29. januar 2019
Husk, at du hvert 4. år skal på et opfølgningskursus 
for, at du fortsat må bruge sprøjtemidler til erhverv. 
Husk også at tilmelde dine ansatte.

Planteavlen 2019
Onsdag d. 30. januar 2019
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, når vi inviterer til 
årets planteavlsaften. Find inspiration i de spænden-
de oplæg, og netværk med dine kolleger.

PLANTEAVL
KONGRES & KURSER

JANUAR MÅNED byder på spændende kon-
gresser og kurser - find det, du har lyst til at 
deltage i, og tilmeld dig på www.khl.dk.

VIL DU i betragtning til en økonomisk friplads, 
er det vigtigt, at din forskudsregistrering er så 
nøjagtig som muligt.

Der er mulighed for 100 % økonomisk friplads, hvis hus-
standens samlede indkomst er under kr. 177.601 og del-
vis økonomisk friplads fra kr. 177.601 til kr. 551.700. Her-
efter er der fuld egenbetaling.

HUSK AT SØGE ØKONOMISK FRIPLADS 2019

Skrevet af Carl-Martin Hansen
Økonomikonsulent 
cmh@khl.dk

For at komme i betragtning, er det vigtigt at søge samt, 
at forskudsregistrering er så korrekt som muligt – men 
dog så lav, at du bliver berettiget til friplads. Viser det 
sig, at indkomsten bliver lavere end den forskudsregi-
strerede, vil du modtage en efterregulering året efter. 
Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen fra 
SKAT, når den foreligger. 

Har du ikke søgt om friplads og det efterfølgende viser 
sig, at din indkomst berettiger til

hel eller delvis friplads, vil du ikke få en efterregulering 
året efter! 

Du søger friplads ved at logge på borger.dk med dit pri-
vate NemID. Det er den forældre, der står som betaler for 
daginstitutionspladsen, der skal søge.



Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent 
hmm@khl.dk

Tidligere var det muligt at anvende midlet senere, men 
dette er nu bortfaldet. Det er derfor ved at være sidste 
udkald, hvis man skal nå at bruge Kerb 400 SC i raps. 

Brug 1,0 l/ha Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rap-
græs og spildkorn, mens der skal bruges max dosis på 
1,25 l/ha Kerb 400 SC til bekæmpelse af fuglegræs, vin-
terrug samt grove græsser såsom agerrævehale og raj-
græs.

Midlet ikke må anvendes nærmere end 2 meter fra veje, 
boliger, institutioner og offentlige arealer.

KERB 400 SC
INDEN NYTÅR

DEN NYE godkendelse af Kerb 400 SC i raps gi-
ver kun mulighed for anvendelse i november 
og december.

Det er flot, men det stopper jo ikke her. Vi udvikler os 
hele tiden via forskning og forsøg, der fx munder ud i 
nye sorter og dyrkningsteknikker.

Men som landmand savner man nogle gange at få ba-
lanceret miljødebatten. Det kommer til at handle rig-
tigt meget om eksempelvis CO2-udledning ved produk-
tion af kød og mælk. Nogle af vores værste kritikere 
kommer fra storbyerne, og hvad bidrager de egentligt 
med? De vil da ikke undvære deres årlige flyveture for 
at komme på ferie eller cykle i stedet for at køre bil – 
men det er da dejlig nemt og uforpligtende at sige, vi 
blot kan holde op med at producere kvalitetskød i Dan-
mark!

Gode og velpassede landbrugsafgrøder giver et stort 
positivt klimabidrag. Planterne samler CO2 fra luften, 
og det lagres som kulstof i planterne og giver herefter 
humus i jorden. Der ligger et enormt potentiale i dyrk-
ning af græs, der kan bidrage med store mængder kul-
stof pr. hektar, og dermed er med til at bremse CO2-ud-
slippet.

En anerkendt forsker fra Aarhus Universitet har for ny-
lig skrevet i en artikel, at kan vi øge kulstofindholdet i 
de øverste 30-40 cm af dyrkningsjorden.

LANDBRUGET har gennem tiden rykket sig rigtig meget på klima, miljø og naturområdet, og vi 
producerer flere varer med mindre input i form af næringsstoffer og plantebeskyttelse.

LANDBRUGET HAR NØGLEN
TIL NOGLE AF DE STORE KLIMAPROBLEMATIKKER

Skrevet af Poul Bøving Christensen
Bestyrelsesmedlem 
KHL

Dermed bremses udslippet af CO2, og vi kan opfylde må-
let om maksimalt 2 og helst 1,5 graders temperaturstig-
ning på kloden. Landbruget kan på rigtigt mange områ-
der være en del af løsningen i CO2-debatten i fremtiden.

Tit nævnes der i debatten, at landbruget lægger beslag 
på et meget stort areal. Det er også sandt. Danmark er 
nemlig et kulturlandskab med rigtigt gode muligheder 
for en effektiv landbrugsproduktion. Jeg synes, vi har en 
rigtig god variation i naturen med skiftevis dyrkede mar-
ker, skov, krat, søer og enge. Til gengæld mener jeg, at 
der forsvinder meget natur og landbrugsjord til veje-, in-
dustri- og boligbyggeri. Ja, nogle gange fråses der med 
de dyrebare hektarer for at lave store græsarealer, der 
ikke rummer nogen form for natur eller dyreliv. Vores 
jordarealer er en begrænset ressource, som vi skal vær-
ne om. Arealerne bliver ikke til frugtbar landbrugsjord 
eller natur i vores generation, hvis først der er bygget 
boliger eller veje.

Vi kan med god samvittighed ranke ryggen og være fan-
tastisk stolte af vores erhverv. Vi er kendt i det meste af 
den globale verden for at være klimavenlige, have høj 
dyrevelfærd, god fødevaresikkerhed og sporbarhed. Og 
så er vi kendte for at levere fantastiske produkter, der 
er efterspurgt på eksportmarkedet. Se det kan vi være 
stolte af!

En af mulighederne er etablering af minivådområder til 
rensning af drænvand for nitrat og fosfor.

På Landmand.dk kan du se, om der er mulighed for etab-
lering af et minivådområde på dine marker. Du kan også 
kontakte din planteavlskonsulent eller mig, der hurtigt 
kan give dig et bud på potentialet på dine arealer.

Får du tilsagn til et minivådområde, får du:

• Et fast tilskudsbeløb (efter størrelse) til etablering og 
et eventuelt overskud beholder du

• Kompensation for arealet, du lægger til
• 50 % af tilskuddet udbetalt inden arbejdet går i gang
• Enkeltbetaling for projektområdet fremadrettet

MED FØDEVARE- og landbrugspakken slap vi af med de reducerende kvælstofnormer til gen-
gæld for, at landbruget selv bidrager aktivt til den fremtidige miljøindsats.

FÅ ET MINIVÅDOMRÅDE
- OG VÆR MED TIL AT BEVARE KVÆLSTOFKVOTEN

Desuden skal du være klar over, at:

• Minivådområdet ikke bliver §3-beskyttet så længe 
det fungerer

• Oplandskonsulenten hjælper dig gennem hele pro-
cessen

Bidrag til naboskabet og vis samfundet, at landbru-
get tager ansvar
I skrivende stund er det første minivådområde i KHLs 
område ved at blive udgravet ved St. Velling. Det bliver 
på ca. 0,6 ha vandspejl, og skal rense drænvandet fra 
48 ha opland. Minivådområdet forventes færdigt inden 
årets udgang, og når vi kender datoen for færdiggørel-
se, inviteres du til ”Åben minivådområde”.

Der er yderligere 3 minivådområder på vej gennem det 
kommunale sagsbehandlingssystem, og vi forventer at 
etablere dem i løbet af 2019.

Brug din Oplandskonsulent – det er gratis!

Skrevet af Aksel Ravn
Planteavlskonsulent 
abr@khl.dk

De fleste landmænd har allerede modtaget et brev fra 
Miljø- og Fødevareministeriet, men der findes flere.

Har du kendskab til tidligere dyrkere, eller måske dig 
selv, der endnu ikke har hørt fra ministeriet, kan du/I 
kontakte mig for at få hjælp til at sende den efterspurgte 
samtykkeerklæring samt andre informationer til produk-
tionsafgift@ibst.dk.

Du kan også selv sende erklæringen. Du finder den på 
KHLs hjemmeside.

PENGE RETUR 
TIL SUKKERROEAVLERE

NU ER DER penge retur til de landmænd, der 
har dyrket sukkerroer tilbage i 1999/2000 & 
2000/2001.

Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent 
thp@khl.dk



Jesper er 48 år, og har en lang skattemæssig baggrund 
bag sig fra forskellige områder hos SKAT.

På KHL skal Jesper bl.a. arbejde med skatteregnska-
ber, årsrapporter, skatteoptimering og –strategier, samt 
skatteoplæg til generationsskifter, ligesom han er rådgi-
ver og sparringspartner for sin egen kundegruppe.

Tag godt imod Jesper.

NYANSÆTTELSE & MÆRKEDAGE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

REGNSKABSAFDELINGEN har d. 1. november 2018 ansat Jesper Nedergaard som økono-
mikonsulent. Derudover ønsker vi planteavlstekniker Britt G. Lauritzen tillykke med de 30 år 
d. 7. december.

Skrevet af Inge Kloster Iversen
Skattechef 
iki@khl.dkSkrevet af Christian Raun

Driftsøkonomikonsulent 
chr@khl.dk Før udgangen af 2018 er det en god ide at tænke på din 

skat. Har du betalt for lidt i skat, kan du lave en frivil-
lig indbetaling af den forventede restskat. Betaler du 
senest den sidste bankdag i 2018, undgår du at betale 
renter af restskatten.

Indbetal til pension

Alderspension, max. indbetaling uden fradragsret: 

• Indtil 5 år før folkepensionsalderen: kr. 5.100
• Fra og med det 5. år før folkepensionsalderen: 

kr. 46.000
• Ratepension, max. fradrag på kr. 54.700
• Livrente er fuld fradragsret

Udnyt håndværkerfradraget

Du kan fratrække håndværkerfradrag på:

• Max kr. 6.000 pr. person for serviceydelser i hjemmet 
fx rengøring, børnepasning, havearbejde og lign.

• Max kr. 12.000 pr. person for nærmere bestemte 
håndværksydelser

GODE SKATTERÅD
VED JULETID

HAR DU HUSKET alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give 
pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har 
konsekvens for din skat?

Giv gaver til familien

Du kan give hvert barn og barnebarn gaver på op til kr. 
64.300 (kr. 22.500 til svigerbørn) i 2018 uden der skal be-
tales gaveafgift. Det betyder, at begge forældre samlet 
kan give en gave op til kr. 128.600 til hvert barn og barne-
barn uden afgift. 

Tjek din forskudsopgørelse for 2019 ved ændringer i 
din økonomi fx

• Du starter eller ophører med virksomhed, eller virk-
somhedsindkomsten ændrer sig væsentligt

• Din løn ændrer sig i forhold til tidligere år fx på grund 
af nyt arbejde

• Du går på pension eller efterløn

• Du har købt eller solgt ejendom eller omlagt lån 

• Du er blevet gift eller skilt

Kontoret er lukket torsdag d. 27. december og fredag d. 28. december 2018.
Vi henviser til telefonvagten, som du kan se på www.khl.dk.

KHL ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et

godt nytår

MØDE: HVEM SKAL 
JEG SATSE PÅ?

HVORDAN TILTRÆKKER og beholder jeg de 
rigtige medarbejdere? Skal jeg vælge dansk 
eller udenlandsk arbejdskraft? Og hvordan er 
reglerne?

Med en høj beskæftigelse i Europa, og hård konkurren-
ce på arbejdskraft, bliver der endnu større rift om de 
attraktive medarbejdere. Samtidig bliver de danske pro-
duktionsejendomme større og større, og vil man opnå 
rentable produktions- og økonomiske resultater, skal 
der gode medarbejdere på bordet.

Tirsdag d. 18. december kl. 9.30 byder vi inden for til 
formiddagsmøde, hvor vi netop retter fokus mod den 
gode arbejdskraft i ind- og udland.

Her kigger vi videre på, hvordan du tiltrækker og fasthol-
der dine medarbejdere, vi ser på reglerne for dansk og 
udenlandsk arbejdskraft og så får du en direkte kanal til, 
hvordan én af vores producenter håndterer udfordrin-
gerne.

Tilmeld dig på www.khl.dk, hvor du også kan se dagens 
program.

1 5 0  Å R S
J U B I L Æ U M

I forbindelse med KHLs 150 års jubilæum
inviteres aktive medlemmer, interesse-
medlemmer, seniorer & ansatte samt

deres ægtefælle/samlever
til jubilæumsfest

Lørdag d. 2. marts 2019
kl. 18.00 - 01.30

Jubilæumsfesten holdes hos
Comwell Kolding

Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Sæt alle nu X i kalenderen.

For interessemedlemmer samt 
seniorer og deres ægtefælle/

samlever koster det kr. 500,- pr. 
person at deltage.

Normalpris kr. 700,-.

Personlig invitation sendes ultimo 
december 2018.


