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KREDITFORSIKRING

AKSEN

- EN FORSIKRING MOD TAB VED SALG AF VARER

Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent
thp@khl.dk

I EN TID med megen usikkerhed kan en
kreditforsikring være en mulighed for at sikre
sig betaling for den vare, du sælger.
Det kan være salg og/eller eksport af juletræer,
slagtekyllinger, slagtesvin, avlsgrise og kælvekvier.
Normalt har kreditforsikring ikke været meget brugt i
landbruget, men man har set tilfælde, hvor et firma går
konkurs og leverandøren ikke får sin betaling, og netop
her kan en kreditforsikring være relevant.

Aftalen med forsikringsselskabet laves typisk for ét år ad
gangen, og præmien beregnes ud fra den omsætning,
som er med de pågældende, der ønskes forsikret, samt
den risikovurdering selskabet laver på ens kunder.
Kreditforsikring tegnes normalt ikke i forbindelse med
handler mellem to landmænd. Det er mere aktuelt, når
der handles med større firmaer, hvor forsikringsselskabet
har mulighed for at undersøge kreditrisikoen ved de
pågældende firmaer.
Hvordan fungerer det?
Forsikringsselskabet skal bruge oplysninger om
debitorstyring, betalingsvilkår, større kunder og
eventuelle tab på debitorer i de sidste 3 år. Når selskabet
har vurderet på oplysningerne, kontaktes du for at finde

en løsning omkring prisen, som så afspejles i den risiko,
der er ved de kunder, du sælger til.
Forsikringsselskabet har faste regler for, hvor lang tid der
går, efter en kunde er gået konkurs, og til du får din betaling.
Selskabet tager sig typisk også af inkassoprocessen, hvis
kunden stadig eksisterer, men blot har det lidt svært
med betalingen. Ligeledes skal du huske at fortælle din
bank, at du har en kreditforsikring. Det øger mange gange
kreditværdigheden i banken.
Vi anbefaler, at du undersøger prisen på disse
kreditforsikringer, specielt hvis du har mange nye aftagere
og/eller stor eksport af dine varer.
Husk, at forsikringen ikke dækker, hvis du bruger dine
handelspartnere som bank.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATHJÆLP?
Advokatkontoret KHL ApS er et moderne forretningsorienteret advokatkontor, hvor du er i
centrum. Vores fokus er på personlig sparring til landmænd og dig, der driver en mindre eller
mellemstor virksomhed. Vi kan fx hjælpe dig med:

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

• Landbrugsrådgivning

• Arv og testamente

• Ejendomshandel

• Dødsbobehandling

• Virksomhedsoverdragelse

• Lejeret

• Entrepriseret og byggeri

• Ansættelsesret

• Forpagtning

• Erhvervsrådgivning

• Konflikter og uoverensstemmelser

Advokat Lars Rafn

RISIKO

FOR LEJESÆD I HVEDE

FÅR DU ET SKATTESMÆK I 2018?

FØLG MED, HVIS DU BENYTTER VSO-ORDNINGEN

SOM NOGET helt nyt i 2019 kan du på landmand.dk nu se lejesædsrisikoen i dine marker med vinterhvede.

TILBAGE I 2014 blev reglerne i VSO strammet op, og der blev indført en overgangsordning, som
gjorde det muligt at spare op i VSO, selvom man havde gæld uden for VSO med sikkerhed i
virksomhedsaktiver. Læs artiklen, og bliv klogere på, om du undgår et skattesmæk i 2018.

Skrevet af Henrik Mulvad Madsen

Skrevet af Inge Kloster Iversen

Planteavlskonsulent
hmm@khl.dk

De fleste marker ligger i år i mellemgruppen, hvilket vil
sige, at der er en medium risiko for lejesæd. Der er derfor
god grund til at have fokus på at forebygge lejesæd i
vinterhvede i 2019.
Vurdering af lejesædsrisiko
Den elektroniske vurdering af lejesædsrisiko er beregnet
i markprogrammet CropManager og er ment som et
hjælpeværktøj. Lejesædsrisikoen er vurderet ud fra flere
faktorer som sort, såtidspunkt, gødningstildeling og NDVIindekset, der er markens grønmasse-indeks målt ud fra
satellitfotos. Jo mere detaljeret registreringer om sådato,
sort og gødningstildeling er, desto bedre bliver prognosen.
Præcisionsjordbrug & registrering
Registreringerne kan laves i FarmTracking, der er dit
værktøj til registrering af opgaver i marken på enten
mobil eller tablet. KHL arbejder med præcisionsjordbrug,
og vi tilbyder rådgivning målrettet din bedrift. Det kan fx
være udarbejdelse af tildelingskort for præcis tildeling af
gødning eller planteværn.

HAR DU HUSKET

AT I N D S E N D E D I T F Æ L L E SS K E M A?
Fristen for rettidig indsendelse af fællesskema er
den 17. april 2019. Det er også muligt at indsende
ansøgningen frem til d. 13. maj 2019, dog skal du være
opmærksom på, at du fratrækkes 1 % i støtte for hver
arbejdsdag, der går efter d. 17. april. Fællesskemaer,
der indsendes i påsken, regnes som modtaget tirsdag
d. 23. april 2019, og får dermed 1 % træk i støtten.
Når ansøgningen er indsendt, kan der kan laves
ændringer i fællesskemaet til og med d. 13. maj 2019.
HUSK, ansøgninger med tilsagn om pleje af græs og
naturarealer, økologi eller andre typer tilsagn skal
indsendes senest d. 17. april 2019.
Har du søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder i
din ansøgning, kan arealet ikke nedskrives efter d.
17. april 2019, men flyttes inden for samme ID-15område.

M A R K- E R FAG R U P P E R
D E LT A G , O G F Å F A G L I G V I D E N

Vi tilbyder blandt andet:
• Erfagrupper med fokus på salgsafgrøder
• Erfagrupper med fokus på grovfoder
• Erfagruppe med fokus på pløjefri dyrkning
• Erfagruppe med fokus på økologi (nystartet i 2019)
Vi har naturligvis også gode priser på individuel og
uvildig markrådgivning. Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du vil høre mere.

Skattechef
iki@khl.dk

Fra d. 11.06.2014 kom der nye regler for virksomhedsordningen (VSO), der betød, at virksomhedsaktiver ikke
længere må stilles til sikkerhed for gæld uden for VSO.
En overgangsordning gjorde det dog muligt at spare op
i VSO, selvom man pr. 10.06.2014 havde gæld uden for
VSO med sikkerhed i virksomhedsaktiver.

Bagatelgrænsen gælder stadig, men kan blive sat ud
af kraft
Hvis sikkerhedsstillelser og en eventuel negativ
indskudskonto pr. d. 10.06.2014 ikke oversteg 500.000
kr. tilsammen, gælder bagatelgrænsen. Det betyder,
at der fortsat kan spares op i VSO efter d. 31.12.2017,
selvom sikkerhedsstillelserne ikke er afviklet, og selvom
indskudskontoen er negativ.

Er disse problematiske sikkerhedsstillelser ikke afviklet
senest d. 31.12.2017, kommer der et skattesmæk i
2018, fordi overskud, opsparet fra d. 11.06.2014 til d.
31.12.2017, skal hæves i 2018, og der kan ikke spares op
igen, før sikkerhedsstillelserne er afviklet.
Et nyt spørgsmål på oplysningssedlen for 2018 (felt 25/
rubrik 123: Er sikkerhedsstillelse afviklet før 1. januar
2018?) skal besvares, hvis VSO bruges. Svares der ja
eller ikke relevant, fortæller man Skattestyrelsen, at der
fremover kan spares op i VSO, og at der ikke er opsparet
overskud fra d. 11.06.2014 til d. 31.12.2017, der skal
efterbeskattes i 2018.
Svares der nej, betyder det, at der ikke kan spares op, og
evt. opsparede overskud for perioden fra d. 11.06.2014 til
d. 31.12.2017 efterbeskattes i 2018.

Bliver indskudskontoen negativ med blot 1 kr. mere
fra begyndelsen af et år til udgangen af året, gælder
bagatelgrænsen ikke længere. Det betyder, at der først
kan spares op igen, når indskudskontoen er 0 eller positiv,
og sikkerhedsstillelserne pr. d. 10.06.2014 er afviklet.

NYE REGLER

FOR KØRSEL I VAREBILER
INDEN DEN 1. JULI 2019 skal du have registreret, om du kører firmakørsel eller godskørsel i
din varebil.
Skrevet af Jørgen Nielsen
Økonomikonsulent
jrn@khl.dk

De nye regler omfatter varebiler med tilladt totalvægt på
over 2000 kg til og med 3500 kg, og som fragter stykgods
med en vægt over 11 kg pr. stykgods. Varebiler, som er
registreret til 100 % privatkørsel og kun anvendes sådan,
er ikke omfattet.
Firmakørsel
Hvis der transporteres gods, der tilhører den virksomhed,
der er registreret som bruger af køretøjet, køres der
firmakørsel. Der er også tale om firmakørsel, hvis der
transporteres gods, som virksomheden lejer, låner,
udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg,
fremstilling, reparation m.m.

Varebiler skal også registreres til firmakørsel, selvom
de kun delvist anvendes i virksomheden til firmakørsel,
og uanset om de er registreret til virksomhedens CVRnummer eller virksomhedsejerens CPR-nummer. Varebiler
med papegøjeplader, der er registreret til delvist privat og
erhvervsmæssig kørsel, skal altså typisk også registreres.
Godskørsel
Kravet om registrering af varebiler til firmakørsel er
et resultat af, at der fra den 1. juli 2019 er indført nye
tilladelses- og uddannelseskrav for vognmænd og
chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning.
Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod
betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den
registrerede bruger af køretøjet.
Registreringen af tilladelsen samt bestilling af en ny
registreringsattest sker på www.motorregister.skat.dk.
Læs mere på www.varebilskrav.dk

KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

SOM FORENING arbejder vi både med de politiske områder såvel som med de faglige. I denne artikel får du et indblik i nogle af de erhvervspolitiske sager, vi bruger tid på i øjeblikket samt en introduktion til organisationerne Sønderjyske Vandløb og Danske Vandløb.
Skrevet af
chefkonsulent Lars Schmidt &
bestyrelsesformand Hans Damgaard

Politisk aftale om beskyttelse af drikkevand
Et bredt flertal i Folketinget har i januar indgået en aftale
om yderligere initiativer til beskyttelse af grundvandet.
Som en konsekvens at dette må vi se i øjnene, at der
fremover ikke længere kan anvendes pesticider i de fleste såkaldte BNBO områder tæt ved vandværksboringer.
Aftalen lægger op til, at der skal ydes fuld erstatning, og
at det er vandværkerne, som skal stå for dette.
For KHL er det vigtigt at signalere, at landbruget er klar
til at påtage sig et ansvar for vores fælles drikkevand.
Men KHL gør det også tydeligt, at landbrugets interesser
skal tilgodeses. Der skal ydes fuld erstatning, og de aftaler, som bringes i spil, skal blive så praktisk operationelle
for den daglige drift som muligt. KHL har allerede deltaget i de første møder med vandværkerne og kommunen i
Vejle Kommune. Her er blandt andet aftalt en forstærket
indsats med lukning af ubenyttede brønde og boringer.
I april måned er der aftalt tilsvarende møder i Kolding
Kommune.
Beskyttede diger – endelig lyspunkter
I KHL har vi i årevis ”bakset med” et større antal sager
med kunder, der er kommet i klemme som følge af urimelige og rigide afgørelser om krav om retablering af for

TRIM SLAGTE-

SVINEPRODUKTIONEN
I ØJEBLIKKET er der en spirende optimisme at
spore som følge af de stigende svinenoteringer.
Skrevet af Bjarne Knudsen
Rådgiver, SvineRådgivningen I/S
bjk@sraad.dk

Det er dog stadig vigtigt at trimme sin slagtesvineproduktion for at få det maksimale ud af indsatsen.
Foder
Kig kritisk på indholdet af fordyrende tilsætningsstoffer
i foderet – specielt, hvis der kun bruges én blanding. Syretilsætning i en enhedsblanding koster 5-8 kr. pr. gris.
Fås der valuta for pengene?
Mange kornsiloer er blevet tomme, og man skal købe
korn. Øg indholdet af byg og majs i blandingerne på bekostning af hvede, som i øjeblikket er den dyreste kornart pr. FEsv. Ved den rigtige kornsammensætning kan
der spares op til 2,5 øre/FEsv eller 5,50 kr. pr. gris uden,
at det går ud over foderforbruget.
Sundhed
Få pillet efternølerne ud af stierne i tide for at begrænse
dødeligheden. 1 %-point lavere dødelighed giver en gevinst på 7-8 kr. pr. gris. Benyt de reducerede vægtgrænser omkring påske til at få ekstra tid til vask og udtørring
af stalden.

længst fjernede diger. Vel og mærke diger udpeget på et
meget usikkert grundlag. KHL har sammen med vores
kolleger i landbruget længe forsøgt at råbe systemet og
politikerne op, for at få lovgivningen gjort mere smidig.
Nu er der endelig godt nyt.
I februar har Kulturstyrelsen på deres hjemmeside lagt
en vejledning op, som viser muligheder for etablering
af erstatningsdiger. Samtidig har kulturministeren indkaldt interesseorganisationerne til møde omkring mulighed for at smidiggøre lovgivningen, og sikre mere
retvisende udpegninger. Vi håber, at de gode takter må
udmønte sig i praksis.

Ekspertudvalgets anbefalinger går i retning af inddragelse af klimahensyn, helhedsplanlægning og ikke mindst
en opdeling af vandløb i flere naturkategorier. For sidstnævnte er vores håb, set med landbrugets øjne, at nogle
vandløb med lav naturværdi, fx gravede grøfter og lignende dermed vil kunne få større fokus på afledning af
vand.

Vandløb – varetagelse af lodsejerinteresser
KHL deltager aktivt i forskellige landsdækkende og
lokale fora, som har til formål at varetage lodsejernes
interesser. Det gælder bla. organisationerne Sønderjyske Vandløb og Danske Vandløb, hvor Poul Bøving
Christensen fra KHLs bestyrelse deltager sammen med
chefkonsulent Lars Schmidt. Derudover deltager KHL
og bestyrelsen i dialogmøder med kommunerne.
I øjeblikket er der stor aktivitet i kommunerne omkring
vandløb. Mange kommuner arbejder med ændret klassificering, hvor mange vandløbsstrækninger privatiseres og få vandløb opgraderes til offentlige. Ligeledes er
de fleste kommuner i gang med revision af vandløbsregulativer. Samtidig er der en forventning til en snarlig
større revision af vandløbsloven.

Billedtekst: Eksempel på BNBO område ved vandværk, hvor
der efter ny lovgivning kan stilles krav om dyrkning uden
sprøjtemidler.

ENERGIAFGIFTER

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
MOMS OG AFGIFTER er til tider en kompleks størrelse, da udviklingen giver store sammensatte
landbrug/virksomheder, og teknologien giver nye måder at forbruge/reducere energiforbruget
på. Dette gør, at der er brug for overblik og forbrugsregistrering af energi i virksomheden.
Skrevet af Jørgen Nielsen
Økonomikonsulent
jrn@khl.dk

Hovedreglen er, at der er godtgørelse for energiafgifter i
samme omfang, som virksomheden har fradragsret for
moms.
SKAT tjekker pt. moms og afgifter og kommer med krav
om tilbagebetaling (nogen gange flere år bagud) og
bøder, hvis der ikke er styr på tingene.
Elafgifter
Ved udlejning af beboelse og andel af el forbrugt til
privat er der ikke godtgørelse for elafgiften.
Ved bortforpagtning og udlejning af bygninger, skal
elafgiften viderefaktureres til den, der forbruger
strømmen, fx i forbindelse med markvanding, da elafgift
kun kan godtgøres hos den, der forbruger strømmen.
Olieafgifter
Der er kun godtgørelse af olieafgifter, hvis det anvendes
direkte i tilknytning til landbrug, fiskeri og skovbrug.
Diesel i forbindelse med anlægsopgaver fx udgravning
og nedlægning af drænrør anses ikke for at være en del
af landbrugsarbejdet, og berettiger ikke til godtgørelse.

Rumvarme
Der er som hovedregel ikke godtgørelse for energiafgifter,
som bruges til rumvarme. Der er dog delvis godtgørelse
for elafgifter brugt til rumvarme og gives, hvis rumvarmen
er en del af produktionen fx varme i smågrisestalde.
Opvarmning af værksted, medarbejderrum og forrum
til stalde er eksempler på rumvarme, hvor der ikke er
godtgørelse.
Nedsat elafgifter
Hvis boligen, herunder sommerhuse, primært opvarmes
med el fx jordvarme, er det muligt at få nedsat elafgiften
fra 88,4 til 25,7 øre/kWh (2019 satsen). Det kræver
registrering i BBR, og kontakt til elselskabet.
Udarbejd et forbrugsoverblik
De faktiske forhold på den enkelte ejendom er meget
afgørende for beregningen, så lav et forbrugsoverblik
med forbrugsregistrering af energi, der ikke er
godtgørelsesberettiget.

OPTIMISME OG STOLTHED
PRÆGER DANSK LANDBRUG

Foråret spirer, og de mange blomster titter frem fra jorden. Lyset kommer langsomt tilbage. Vi glæder os til at komme i marken, og glæder os ved
at være landmænd. Foråret er en smuk tid, som vi skal huske at glæde os over - der kan være så mange andre ting, vi kan være trætte af.
Skrevet af Søren Bloch
Bestyrelsesmedlem

KHL
Jeg synes, det er rart at se den optimisme, der er ude
på landet til at drive jord. En vigtig optimisme, når man
tænker på sidste sommers tørke.
Den 12. marts havde vi generalforsamling på KHL. Der
var genvalg til alle dem, som var på valg - tillykke med
det. Bestyrelsen har konstitueret sig, og er klar til de
udfordringer, der måtte komme i løbet af året.

foderstofferne er villige til at give en helt anden pris. Der
er også en helt anden holdning til økologi i den danske
befolkning. Man behøver ikke længere at forsvare,
hvorfor man sprøjter.
Økologi kommer også til at levere på klimaet. Men mon
ikke den økologisk oksebøf kan blive CO2 neutral, hvis
den konventionelle kan? Så man i fremtiden også kan
købe en økologisk CO2 neutral bøf.
Der er valg lige rundt om hjørnet, og ind i mellem kan
jeg da godt blive lidt i tvivl om det allerede er udskrevet.

Flere steder oplever jeg nemlig, at valgkampen er i fuld
gang. Ét af de store emner i årets valgkamp bliver helt
sikkert klimaet – og vi i landbruget ønsker at producere
klimavenlige fødevarer. Vi er en del af et erhverv med
rødder langt tilbage, og vi vil gerne give det erhverv
videre til vores efterkommere, hvor de med stolthed kan
se tilbage på os og vores måde at drive landbrug på.
Til slut vil jeg ønske jer en god vækstsæson med tilpas
mængder af både sol og regn.

Billede: Grisevæddeløb, majmarked i Kolding by.

Den 31. maj 2019 er der Majmarked i Kolding, og KHL er
igen blevet inviteret til at deltage af Cityforeningen. Vi
har vores faste udgangspunkt i Søndergade, hvor vi viser
udvalgte landbrugsdyr frem. Her har borgerne mulighed
for at møde en lokal landmand, og vi landmænd har
mulighed for at møde de forbrugere, som vi producerer
fødevarer til. Det gælder om at møde forbrugerne på
deres niveau, få en snak om løst og fast, men ikke
mindst give dem det reelle billede af vores erhverv og af
danskproducerede landbrugsprodukter. Det glæder vi os
til, for vi er stolte af det, vi laver og det, vi står for.
KHL tilbyder også økologisk rådgivning. Jeg har selv lagt
gården om til økologi. Det er en meget spændende måde
at drive landbrug på, og nogle andre udfordringer end
ved konventionelt landbrug. Det, der er det sjoveste er,
at jeg oplever en hel anden lyst til at købe mit korn, og

TEMADAG

OM SLAGTEKYLLINGER
Hvordan får jeg den bedste økonomi
og finansiering i min produktion, og
hvordan ruster jeg bedst min ejendom
og produktion til fremtiden?
Går du med tanker om at udvide produktionen
eller at etablere dig med slagtekyllinger - eller går
du og overvejer et salg eller generationsskifte af din
ejendom, kan du vælge at deltage i årets temadag

TORSDAG D. 9. MAJ KL. 10 - 15
Denne dag har vi nemlig fokus på optimering af
økonomien i slagtekyllingeproduktionen.

NYANSÆTTELSE & MÆRKEDAGE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

EJENDOM & JURA har d. 1. april 2019 ansat Joan Laurentz Mohr som advokatsekretær.
Joan er uddannet paralegal/juridisk elitesekretær, kommer fra Berg Advokater, og har
primært arbejdet med bobestyrerboer (dødsboer), ejendomshandler, tinglysning,
testamenter m.v.
Hos KHL skal Joan fortsætte med at arbejde med dødsboer, tinglysning og handler
herunder også landbrugshandler.
Vi siger velkommen til Joan.

VI SIGER TILLYKKE med fødselsdagen til Lisbeth, Marlene og Hans - og tillykke
med jubilæet til Ulrik.

Dagen er tilrettelagt, så der er gode muligheder for
netværk og sparring med kolleger fra branchen.

Se program, og tilmeld dig på www.khl.dk.
Planteavlskonsulent, Lisbeth Møller Kjær fylder 50
år den 7. april.

Teknisk designer fjerkræ,
Marlene Andersen fylder
40 år den 2. maj.

KHLs bestyrelsesformand
Hans Damgaard fylder 40
år den 16. maj.

Driftsøkonomikonsulent,
Ulrik Simonsen har været
ansat i 10 år den 1. april.

