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KHL medfinansierer advokatundersøgelse
- Efterafgrøder skal tildeles efter
en faglig vurdering og ikke ud fra
regler, paragraffer og datoer, mener
bestyrelsesmedlem Keld Hjort.
Af bestyrelsesmedlem Keld Eg
Hjort

Når jeg kigger i min markplan for 2021,
ligner den ikke tidligere år. På grund af
efterafgrødekravet er der meget mere vårsæd
end normalt og intet raps.
Sidste år var kravet ca. en tredjedel, men med de
nuværende regler, skal jeg have efterafgrøder i
omkring halvdelen af mit areal.

Værst ser det ud for landmanden i nord, hvis
høsttidspunkt ligger en til to uger senere i
forhold til vores område.
Rent økonomisk er det også en bet. Har man
kun svær lerjord, og er tvunget til at så vårsæd
i et til tider dårligt såbed med deraf dårligt
udbytte, rammer det ekstra hårdt. Samtidig
gør det kun ondt værre, når vi kigger på den
aktuelle prisforskel for hvede og byg. Den
prisforskel, tror jeg, er kommet for at blive.
Jeg kan også være bekymret for, at prisen på
havre kan komme yderligere under pres, da
mange, inklusiv mig selv, sår den på grund af
dens forfrugtsværdi.

Prismæssig ville det være bedre for mig, hvis jeg
havde vinterraps i stedet. Måske en rapsmark
opsamler mere kvælstof end en vårbygmark?
Regler er dog regler, og raps kan ikke erstatte
efterafgrøder, men vi sår den alligevel – for
mig er det bare ikke længere en.
Der er dog både muligheder og løsninger på
opsamling af overskydende kvælstof. Desværre
ser jeg det dog mest som begrænsninger og
chikane over for et landbrug, der producerer
fødevarer i særklasse med minimal udledning
af kvælstof. Det vil derfor være prisværdigt at
blive målt og reguleret på faktiske målinger i
stedet for på tvivlsomme modelberegninger.

Derfor er vi i KHL også med til at finansiere
en advokatundersøgelse vedrørende en mulig
retssag mod efterafgrøder, hvor Landbrug &
Fødevarer er gået videre med planlægning af
en stævning mod staten.
Derudover har vi bestilt fjordanalyse
ved SEGES af Kolding fjord. Vi mener
nemlig, at det er vigtigt at få klarlagt, hvor
miljøbelastningen af Kolding fjord kommer
fra. Kort sagt; Hvor meget kommer fra
landbruget, og hvor meget kommer fra andre
kilder? Det resultat ser vi frem til.

”

Det kan virkelig
mærkes - jeg føler, at
al faglighed og godt
landmandsskab er sat
ud af drift
Ydermere skal det hele styres på dato. Det
skal dog siges, at med den placering i landet
og den bonitet jeg har, er jeg ikke engang så
hårdt ramt.
Al min jord er ”heldigvis” ikke hvedejord,
og jeg kan næsten altid have høstet, hvor der
planlægges efterafgrøder inden d. 20. august.
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Nyt medlem i KHLs
bestyrelse
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I forbindelse med årets generalforsamling, hvor der
blandt andet var valg til bestyrelsen, fik KHLs bestyrelse
et nyt medlem.

Michael Schmidt-Michelsen

Michael Schmidt-Michelsen fra Drengsted indtræder som
bestyrelsesmedlem i stedet for Ole Frederiksen. Vi siger tak til Ole for
hans indsats gennem de seneste 9 år, og byder Michael velkommen.

Ole Frederiksen
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Opdatering af
sprøjtebevis

Klippekort baner
vejen for bedre
rådgivning
Med din planteavlskonsulent fra
KHL får du uafhængig rådgivning i
marken.
Planteavlschef Anders S.
Musse, asm@khl.dk

Vi tør udfordre dig på dine vaner, mens vi
kigger på dine afgrøder, diskuterer afgrødevalg,
gødskning, indsats af planteværnsmidler,
rodukrudt og meget mere.
Kendskabet til din ejendom letter også arbejdet
på kontoret, da konsulenten får et helt andet
forhold til de enkelte marker, jordtyper mv.

I 2021 har vi derfor lanceret klippekort til
markbesøg, hvor du får ”ekstra timer” alt efter
dit behov.

”

Den bedste sparring
kommer ikke ud af den
blå luft
Køb 6 timers markrådgivning, og betal for 5
timer eller køb 13 timers markrådgivning og
betalt kun for de 10 timer. Man kan således
sige, at det aldrig har været billigere at få
konsulenten på besøg.
Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du vil
vide mere.

Som du allerede ved skal dit
sprøjtebevis være opdateret for,
at du kan benytte og købe kemi og
værnemidler

Som en naturlig del af kurset, hjælper vi dig også
med at blive registreret og autoriseret i MAB,
som er Miljøstyrelsens Autorisationssystem
for brug af Bekæmpelsesmidler.
Tilmeld dig allerede nu på www.khl.dk, og vær
sikker på at få en plads.

Planteavlschef Anders S.
Musse, asm@khl.dk

Torsdag d. 17. juni 2021 byder vi
derfor velkommen til endnu en omgang
opfølgningskursus for dig, der ikke har et
gyldigt sprøjtebeviscertifikat.
På kurset møder du vores sprøjtespecialist Hans
Thostrup sammen med planteavlskonsulent
Lisbeth Møller Kjær.

Etablér smukke blomsterstriber til glæde og gavn for alle
Igen i år kan du lade KHL etablere dine
blomsterstriber langs grøftekanter og
marker - til glæde og gavn for både
bier, insekter og mennesker.
Bestil din blomsterstribe på www.khl.dk
senest d. 20. april.
Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Økologisk
investeringsstøtte 2021
Fra d. 29. april og ca. en måned frem
kan økologer søge om tilskud til en
række investeringer inden for kvæg,
svin, fjerkræ, planteavl, bær/frugt/
grønt samt får og geder.
Miljø- og projektkonsulent
Inger Knude, ika@khl.dk

For at søge skal du være økolog eller have søgt
om omlægning mindst 3 uger i forvejen.
Det er kun muligt at søge tilskud til teknologier,
der fremgår af den teknologiliste, der er
tilknyttet ordningen.
Som udgangspunkt skal investeringerne
kunne foretages inden for et år, men muligvis
kan projektperioden forlænges med yderligere
et år.

Vil du vide mere om tilskudsmulighederne,
kan du finde udkastet til teknologilisten på
KHLs, hjemmeside eller kontakte mig for
yderligere oplysninger.

Undgå bøvl med kommunen
og Miljøtilsynet
Varsling om miljøtilsyn fra kommunen
kan fremkalde nervøse panderynker
hos de fleste, men er du på forkant, er
besøget mere overkommeligt.
Miljø- og projektkonsulent
Inger Knude, ika@khl.dk

Hvert år skal kommunerne føre miljøtilsyn
med landbrug. Der føres både regelmæssige
tilsyn og kampagnetilsyn.
Kommunerne beslutter selv, hvilket tema der
skal være for årets tilsynskampagne, og derfor
kan du opleve, at der er forskel fra kommune
til kommune og fra år til år.
I år ved vi, at en del kommuner vil føre tilsyn
med miljøledelse, som fra d. 21. februar 2021
er blevet et krav for alle IE-brug (større svineog fjerkræejendomme).

Vi ved også, at Kolding Kommune, i deres
tilsynskampagne i år, har valgt at føre tilsyn
med gyllebeholdere på planteavlsejendomme.
Derfor kan du med fordel allerde nu forberede
dig på de forskellige tilsyn ved fx at have styr
på både gylletank og miljøledelse - hvis det
naturligvis er relevant for din ejendom.
Har du brug for at vide mere, eller er du i tvivl
om, hvordan reglerne skal tolkes, er du altid
velkommen til at kontakte os.
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Renten
bevæger sig ...
De første tre måneder af 2021 har vist
en midlertidig rentestigning på de
lange renter med ca. 0,35 %. Vi gik ind
i 2021 med en 0,5 % 30 års obligation
til kurs 99,5 og nu er den sivet til kurs
93,25.
Af cheføkonom Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

Rentestigningen er midlertidig, og sammensat
af dels en korrektion i obligationsmarkedet og
dels en inflationsforventning på lidt længere
sigt.
Forventningen til inflation ligger i de
hjælpepakker, som er pumpet ud ifm. Covid-19.
I virkeligheden er gennemsnitsindkomsten
steget under pandemien trods stigende arbejdsløshed. Aktuelt er der skabt en flaskehals
på byggematerialer, da producenterne har
været tilbageholdne med produktion under
pandemien, og forbrugerne har haft tid og
opsparing til at lave små hjemmeprojekter.
Energipriserne har også trukket lidt op, men
ellers har øvrige varer holdt sig i ro.
Amerikanerne går forrest med udpumpning
af penge. Under pandemien har de pumpet

Indskud på
etableringskonto
Går du og drømmer om at etablere dig
som selvstændigt erhvervsdrivende,
vil en større startkapital give dig et
godt udgangspunkt
Af økonomikonsulent Frank
K.H. Clausen, fhc@khl.dk

Du har mulighed for at opspare en startkapital
ved at indskyde på en etableringskonto. Du
får fradrag for indskuddet i den skattepligtige
indkomst med en skatteværdi på op til 34%.
Du sparer herved skat, som du så kan bruge
på yderligere opsparing.
Du kan højst indskyde 60 % af din indkomst
før am-bidrag, dog kan du altid indbetale op
til 250.000 kr. Indskuddet skal mindst udgøre
5.000 kr., og kan ske løbende fra d. 16. maj til
d. 15 maj i efterfølgende år, dvs. det år, som du
ønsker at få fradraget i.
For at bruge reglerne for indskud på en
etableringskonto skal du være lønmodtager,
fuldt skattepligtig til Danmark og må ikke

6.000 mia. dollar ud. Det har i den grad holdt
hånden under den amerikanske økonomi, som
er i bedre gear end den europæiske. I både
USA og Europa udstedes obligationer, som
centralbankerne køber med nytrykte penge.
Udfordringen er dels, at ingen har prøvet dette
eksperiment før og dels skal pengene på et
tidspunkt trækkes tilbage igen. Vi får derfor
ingen permanent højere inflation de næste år.
Ser vi på de korte renter med 3 og 6 måneders
løbetid, er der ikke sket nogen ændring. Her
er det tankevækkende, at en professionel
obligationskøber tror på en lavere rente
henover de næste tre år, hvor han er villig til at
give yderligere minus 0,3 % p.a. set i forhold til
renten her og nu.
Den Danske nationalbank har i marts hævet
renten på indskudsbeviser fra minus 0,6 %
til minus 0,5 %. Dette burde kunne ses på
bankernes opkrævning af negative renter,
men det går ikke så hurtigt, når det er den vej.
De landmænd, som midlertidigt skulle have
positivt indlån, skal se den negative rente som
en præmie for at have et finansielt beredskab.
Der er pengeinstitutter, som også bevarer en
trækningsret imod at der betales en provision
af trækningsretten.
Det betyder, at der først kan bruges egne
penge og næstefter den givne trækningsret,
når lånebehovet igen opstår. Der findes
også
alternative
pengeanbringelser
i
finansieringsselskaber, hvor der kan hentes et
lille afkast og hvor sikkerheden stadig er stor.

være fyldt 67 år. Efter etablering kan der efter
særlige regler indbetales til og med det 4. år
efter etablering.
Opsparing skal bruges på etablering af
selvstændig erhvervsvirksomhed i personlig
dreven virksomhed eller et anparts- eller
aktieselskab eller din ægtefælles virksomhed.
Etablerer du dig via et anparts- eller
aktieselskab, skal du eje mindst 25 % af
anparterne/aktierne eller råde over mere end
50 % af stemmeretten.

”

Fristen for indskud
på en etableringskonto
er den 15. maj 2021
For at få etableringskontomidler frigivet er
det et krav, at du køber erhvervsaktiver eller
afholder fradragsberettigede udgifter for
mindst 93.600 kr. (år 2021). Samtidig skal du
have en arbejdsindsats på mindst 12 timer pr.
uge eller 50 timer om måneden.
Ønsker du alligevel ikke at etablere dig, vil du
blive efterbeskattet af de indskud, som du ikke
har brugt med tillæg af 3 % for hvert år, der er
gået siden opsparingsåret.
Du får fradrag for etableringskontoindskud
ved at oprette en etableringskonto i dit
pengeinstitut, og betale beløbet ind på kontoen
inden for tidsfristen. Husk at notere beløbet
på din selvangivelse rubrik 57.

Skattefrit gavekort
til dine medarbejdere
I finanslovsaftalen for 2021 er
det aftalt at yde særlig støtte til
oplevelsesindustrien.
Af økonomikonsulent Jesper
Nedergaard, jne@khl.dk

Det sker ved at gøre arbejdsgiverbetalt
gavekort til oplevelsesøkonomi skattefri.
Med det fremsatte lovforslag indføres der
midlertidigt for 2021 en særskilt skattefritagelse
af gavekort på op til 1.200 kr. årligt.
Gavekortet kan blandt andet bruges til
hoteller, restauranter og forlystelser, herunder
teater- og biografforestillinger mv.

Automatisk ændring af din
forskudsopgørelse 2021
I takt med, at årsopgørelserne for
2020 dannes, begynder Skat at sende
nye automatiske forskudsopgørelser
(autoforskud) ud.
Af økonomikonsulent Jesper
Nedergaard, jne@khl.dk

Autoforskud sendes ud til alle selvstændige
erhvervsdrivende, hvor selvangivelsen for
2020 afviger fra forskudsregistreringen i 2021.
Det er derfor vigtigt, at du som erhvervsdrivende med svingende indtægter, får tjekket
din forskudsopgørelse for 2021.
Forventer du et noget større resultat i 2021
end i 2020, kan du komme til at betale for lidt
løbende skat de sidste måneder af 2021 med
restskat og dag-til-dag renter til følge.

Modsat kan et autoforskud for nogle medføre
et øget likviditetstræk, hvis der i 2020 var
større indkomst, end der forventes i 2021.
Normalt
udarbejder
Skat
kun
én
forskudsopgørelse i november ud fra primært
to år gamle tal, men kan de ud fra sidste års
regnskab se, at der forventes store ændringer,
udarbejdes der et autoforskud. Er afvigelsen på
mindst 5 % og minimum 5.000 kr. i yderligere
skattebetaling udsendes et autoforskud.
Du kan helt undgå autoforskud, hvis din
rådgiver har ændret forskudsregistreringen
efter den først dannede forskudsopgørelse
i november, eller hvis du selv ændrer alle
relevante felter.
Du skal tage stilling til et udsendt autoforskud
inden for 14 dage efter modtagelse.
Husk, at du modtager du en forskudsopgørelse
i november for 2022. Kontakt din rådgiver for
hjælp til forskudsregistreringen.

Er du klar til det
papirløse kontor?
En del af vores kunder bruger allerede
Summax, men vi vil også gerne have
dig med på vores digitale rejse.
Af regnskabsass. Margrethe B.
Knudsen, mbk@khl.dk

Derfor inviteter vi dig til online møde onsdag
d. 5. maj kl. 19.00, hvor du introduceres til
det elektroniske arkiv Summax, som er et godt
alternativ til papirbunkerne.
Mødet er for nye kunder, og vi kommer blandt
andet ind på følgende emner:

• Hvad er Summax?
• Hvordan virker arkivet?
• Hvilke fordele findes der?
Og så deler vi generelt ud af vores erfaring
med elektroniske arkiv.
Tilmeld dig allerede nu på www.khl.dk og
senest d. 26. april 2021.
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Offentlig adgang til stier og
veje på privat jord
Mange lodsejere oplever stigende udfordringer med offentlighedens adgang
til markveje og stier mv. Det gælder fx med løse hunde og hensynsløs kørsel
med mountainbikes mv. Men hvad er reglerne? Kan man fx forbyde adgang til
en privat markvej, og hvordan må man skilte?
Af chefkonsulent Lars
Schmidt, las@khl.dk

Området er reguleret af Mark og Vejfredsloven
og Naturbeskyttelsesloven, og i denne artikel
kan du læse om de generelle regler.
Markveje, stier og udyrkede arealer i det
åbne land
Hovedreglen
er,
at der er offentlig
adgang til fods og
på cykel på alle
markveje, skovveje
og stier i det åbne
land, også på private
veje og stier. Fra kl.
06.00 til solnedgang
må man endvidere
færdes, men ikke tage ophold, på udyrkede
private arealer, som ikke er indhegnede.
Brakmarker, som er plejet med slåning, anses
normalt for ”dyrket areal”.
Skovveje, stier og lysninger i skove
I private skove må man kun færdes til fods og
på cykel på skovveje og skovstier. Ikke uden
for stierne, og heller ikke i skovlysninger samt
hegnede områder mv. Adgang i skovene er
begrænset fra kl. 06.00 til solnedgang og man
må ikke tage ophold. I offentligt ejede skove
må man færdes i hele skoven, hele døgnet samt
tage ophold.
Cykler, mountainbikes, kondiløbere mv.
Færdsel med cykel, herunder mountainbikes,
fordrer at vejen/stien er egnet til kørsel med
alm. cykel. I praksis betyder det, at vejen/stien
skal være befæstet og have en vis bredde. Så
selvom en mountainbike er terrængående, er
det ikke tilladt at cykle alle steder, fx ikke på en
smal skov- eller trampesti. Det er heller ikke
tilladt for kondiløbere at motionere i en privat
skov efter mørkets frembrud uanset at løberen
fx bærer pandelampe.
Ryttere
Det er tilladt at færdes til hest på private veje
og stier, medmindre det ved skiltning fremgår,
at ridning er forbudt. I private skove er ridning
kun tilladt på private fællesveje dvs. typisk kun
de større skovveje og kun såfremt ridning ikke
ved skiltning er forbudt.

Hunde på private
veje og stier
Løse hunde er en
stor
udfordring.
Kravet om snor
gælder i alle skove, og
på alle veje og stier i
det åbne land, som
er enkeltmandsejet. Medmindre hundeejeren
har en aftale med lodsejer, er hovedreglen,
at hunden ALTID skal være i snor. Dette
uanset om ejeren har fuld kontrol over den.
Undtagelsen fra reglen er fællesveje, hvor
hunden må gå løs tæt på ejer forudsat, at ejer
har fuld kontrol over den. Er der skiltet med
hund i snor, er det skiltet, der gælder.
Begrænsning af adgang og skiltning
Der er kun begrænsede muligheder for at
begrænse offentlighedens adgang til veje og
stier i det åbne land. Man kan kun forbyde
adgang midlertidig i forbindelse med jagt eller
intensivt landbrugs- og skovningsarbejde, og
derudover kun i helt særlige tilfælde, hvor
færdslen vurderes særligt generende.
Det er ikke tilladt at begrænse adgang
med fysisk spærring eller foretage såkaldt
skræmmeskiltning. Dvs. man må ikke ved en
markvej eller skovsti opsætte skilt med ”privat
- adgang forbudt for uvedkommende”.
Derimod må man fx gerne skilte med, at vejen
eller skoven er privat og med undertekster
gøre opmærksom på, hvilke regler der gælder i
forhold til færdsel.

Er det en god
idé med solcelleanlæg?
Bortforpagtning af jord til brug
for opstilling af solcelleanlæg kan
være økonomisk fordelagtigt for
lodsejeren, men det er vigtigt at sikre
de juridiske forhold i kontrakten.
Af advokat Mette HjøllundJensen, mhj@khl.dk

Du skal blandt andet sikre dig:
• hvorvidt det er lejer eller udlejer, der bærer
risikoen for stigning i beskatningsgrundlaget
• om lejer skal stille økonomisk sikkerhed
i form af garanti eller depositum for
lejebetaling, stigning i skatter samt reetablering af arealet
• om lejer kan overdrage aftalen til tredjemand

• at lejer så vidt muligt skal sikre opretholdelse af arealets støtteberettigelse, og
at betalingsrettighederne tilbageføres ved
ophør af aftalen
• at sikre en optimal opsigelsesfrist af hensyn
til den efterfølgende landbrugsmæssige
drift af arealet
Den skattemæssige vurdering af landbrugsjord
med solcelleanlæg er ændret i forbindelse med
den nye ejendomsvurderingslov.
Fremadrettet værdiansættes landbrugsjord
med solcelleanlæg ud fra den højeste
grundværdi af enten
1) den standardiserede årlige produktionskapacitet for et anlæg med samme produktionskapacitet som anlægget ganget med kr. 180 pr.
MWh (2021-niveau) eller
2) grundværdien for handelsprisen for
landbrugsjord for det område, hvor ejendommen er beliggende.
Der må dog fortsat forventes en ikke
ubetydelig stigning i ejendomsskatten for
arealer med solcelleanlæg.

Hvornår er en vej en vej og en sti en sti - og
kan man nedlægge eller flytte en vej/sti?
De veje og stier offentligheden har adgang
til, er alene anlagte veje og stier. Midlertidige
kørespor fx frembragt ved skovning og
markarbejde er der ikke offentlig adgang til.
Det gælder heller ikke stier opstået ved ulovlig
færdsel, fx tværs over dyrket areal. Det er svært
at få tilladelse til at nedlægge markveje og stier,
men hvis færdslen er til gene for ejer, kan man
ofte i dialog med kommunen få tilladelse til at
flytte vejen/stien.
KHL vil i den kommende tid tage emnet
offentlighedens adgang op i dialogen med
vores lokale kommuner. Landbruget vil gerne
være gode værter i naturen, men vi forventer til
gengæld også, at vores gæster udviser hensyn
til privat ejendom, andre gæster, vildtet mv.

Få et aktivt ældreliv med
Seniorgruppen
Det er Seniorgruppens formål at
virke for en aktiv og udbytterig tredje
alder for nuværende og tidligere
landmandsfamilier samt øvrige
beboere i KHLs område.

Følg med på KHLs hjemmeside eller ring til
Jens Lund Pedersen, T: +45 2117 6067 for
yderligere oplysninger.

Efter Coronapausen vil det glæde os meget
at se nye medlemmer til en perlerække af
arrangementer med sang, foredrag, udflugter
og socialt samvær.
Vi forventer at starte igen, når vi er vaccinerede
i august.

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

