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

AKSE N

K
H

L

 DECEMBER 2019

EGENBETALING PÅ HOSPITAL
TURISTER OG ANDRE personer uden bopæl i Danmark skal nu betale for behandling på hospi-
talet, med mindre de er omfattet af en række undtagelser.

Udgangspunktet er, at regionerne opkræver betaling 
for akut og fortsat sygehusbehandling, som ydes til 
personer, som midlertidigt opholder sig i Danmark uden 
at have bopæl her i landet, og at behandlingen kun i 
undtagelsestilfælde ydes vederlagsfrit. Betaling opkræves 
dog under hensyntagen til, at ingen akut syge eller 

Skrevet af Charlotte Krog Pontoppidan
Regnskabsassistent 
ckp@khl.dk

tilskadekomne patienter skal kunne nægtes behandling i 
det offentlige sundhedsvæsen med henvisning til krav om 
betaling.

Ovennævnte berører turister og andre på kortvarigt 
ophold i Danmark fx personer på midlertidigt ophold 
uden bopælsregistrering, tilflyttere som afventer 
bopælsregistrering i forbindelse med fx familie-
sammenføring samt personer, som er fraflyttet Danmark, 
og som ikke længere er omfattet af dansk sygesikring. 

Regionerne har intensiveret arbejdet med at finde frem 
til punktkilder, som kan true drikkevandet. Typisk vil de 
kigge efter lokaliteter, hvor der antages at være størst 
risiko for forurening. I den forbindelse er der sat fokus på 
landbrugets vaske- og fyldepladser.

Fra andre steder i landet meldes om tilfælde, hvor der 
faktuelt er konstateret fund af pesticider på steder, 
hvor der tidligere  har været en vaske-fyldeplads.  Ved 
undersøgelse laves der boringer, hvor jorden analyseres 
for spor af pesticider.

EN RÆKKE AKTUELLE sager understreger vigtigheden af, at alle bedrifter har styr på at fylde og 
rengøre sprøjten uden risiko for at skabe punktkildeforurening.

REGIONERNE HAR SAT ØGET FOKUS 
PÅ PUNKTKILDEFORURENING MED PESTICIDER

Skrevet af Anders Smedemand Musse
Planteavlschef
asm@khl.dk

Praksis har hidtil været, at regionen har betalt for 
oprensning af forurenede grunde, idet man har antaget, 
at der har været tale om gamle forureninger. Nu, ti år 
efter at vaskepladsbekendtgørelsen trådte i kraft, bliver 
det efterhånden vanskeligere at fastslå med sikkerhed, 
om det er en gammel eller nyere forurening.

I henhold til lovgivningen kan lodsejer gøres ansvarlig 
og pålægges omkostningerne til undersøgelser og 
eventuel oprensning, hvis myndighederne kan påvise, at 
forureningen er sket efter 2009. Ansvaret for forureninger 
helt tilbage til 2001 vil også i nogle tilfælde kunne ende 
hos lodsejer, idet reglerne om jordforurening blev 
skærpet på daværende tidspunkt.

Et eventuelt ansvar vil fx kunne gøres gældende, hvis der 
konstateres aktivstoffer, som fortsat eller for nylig har 
været lovlige i anvendelse. 

BETALING AF 
RESTSKAT FOR 2019

DET ER NU, du skal til at overveje, om det kan 
betale sig at indbetale din restskat.

Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent 
thp@khl.dk

Vil du undgå at betale rente af sin restskat, kan du med 
fordel indbetale din restskat inden den 31. december 
2019.

I skrivende stund er rente/tillæg ikke offentliggjort end-
nu for indkomståret 2019, men for 2018 var satserne for 
dag-til-dag rente i alt 2,2 % p.a. for perioden 1. januar til 
1. juli. Indbetalte du først din restskat efter den 1. juli, var 
rentetillægget 4,2 % p.a. Vi forventer, at de forskellige 
procentsatser er på ca. samme niveau for 2019. 

Har du indbetalt for meget i 2019, får du ikke rentetillæg 
på din overskydende skat. Har du tjent lidt mere, end du 
har været forskudsregistreret med, bør du overveje, om 
du skal indbetale din restskat inden den 31. december 
2019 eller vente til den 2. januar 2020.

Indbetaler du i starten af det nye år, sker der først en hæv-
ning i din VS-ordning på dette tidspunkt, og det kan være 
en fordel. Har du ingen problemer med dine hævninger i 
VS-ordningen, kan du godt betale din restskat i 2019. Har 
du lidt problemer med at finde penge nok til at betale 
skat med, kan du udskyde betaling for de første 20.000 
kr. til 2021, hvor de er med på din forskudsopgørelse for 
2021. Gør du det, så husk, at der kommer rentetillæg på - 
men det kan være en god løsning.



Bliv opdateret på vandløb 

KHL deltager i interesseorganisationen Sønderjyske 
Vandløb i et samarbejde med de øvrige 
landboorganisationer i Syd- og Sønderjylland. Senest 
er alle vandløb i Kolding Kommune blevet omfattet af 
samarbejdet. Er du lodsejer til vandløb, og ønsker du at 
blive holdt opdateret om vandløbsrelaterede forhold, så 
tilmeld dig nyhedsbrevet fra Sønderjyske Vandløb på: 
www.soenderjyskevandloeb.dk 

 Vedligehold af vandløb og §3 natur

Er du lodsejer til et offentligt vandløb, må du ikke selv 
foretage oprensning, men skal kontakte kommunen, 
som er forpligtet til at vedligeholde jf. regulativet. På 
kommunes hjemmeside kan du se, om et vandløb er 
offentligt eller privat.

For vandløb med afvandingsinteresser er det vigtigt at 
sikre kontinuerlig vedligeholdelse, uanset om det er 
offentlig eller privat vandløb. Lader man stå til for længe 
med vedligehold, kan retten til at foretage vedligehold i 
værste fald fortabes pga. de restriktive regler omkring §3 

KHL VARETAGER medlemmernes interesser. Vandløb og vedligehold er emner, vi løbende har 
stor fokus på, og i øjeblikket er det højaktuelt efter det vådeste efterår i mands minde. Læs 
også om KHL og Kolding Kommunes invitation til miljøministeren: ”Ud i virkeligheden”.

KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

natur. Derfor er det vigtigt, at vedligehold iværksættes når 
behovet erkendes, og at man ikke lader stå til. 

Ministeren inviteres ud i virkeligheden

Landbruget og oplandskonsulenterne oplever stor 
interesse for anlæg af minivådområder. Desværre opleves 
mange bureaukratiske benspænd, som betyder, at gode 
projekter enten ikke kan realiseres eller de sættes i stå. 
Dette kunne undgås, hvis regler og sagsbehandling var 
mere smidig.

Derfor har landbruget og Kolding Kommune, efter et 
dialogmøde, besluttet at invitere miljøministeren ud for 
at besigtige et nyanlagt minivådområde hos Peter Hindbo 
i Lejrskov. Her vil ministeren blive præsenteret for både 
problemstillinger og løsninger, så landbruget får bedre 
vilkår for at levere på vandmiljøindsatserne. 

Skrevet af Keld Eg Hjort
Bestyrelsesmedlem 
KHL

ØNSKER ER DER nok af, og med svineprognosen for 2020 er der en vis optimisme at spore. Som 
smågriseproducent, der afsætter sine grise indenlands, er det nemlig skønt at se den danske 
svinenotering være i top, og vi krydser alle fingre for, at den også ligger der i fremtiden.

EN NY TRAKTOR, NYT SÅSÆT, 
ET STØRRE MASKINHUS ELLER MÅSKE EN NY BIL?

I skrivende stund har afrikansk svinepest (AFS) taget et 
hop i Polen på 300 km, og er nu fundet i vildsvin kun 85 
km fra den tyske grænse. Det er måske kun et spørgsmål 
om kort tid før der konstateres AFS i Tyskland. Hvor stort 
et dyk noteringen derefter kan tage, og hvor længe det vil 
vare, er svært at spå om.

På langt sigt kan vi kun håbe, at vildsvinehegnet ved 
den dansk-tyske grænse har effekt. Både til at holde 
vildsvin ude af Danmark, men bestemt også som et 
signal til lande uden for EU om, at vi i Danmark har taget 
foranstaltninger for at holde Danmark ASF-frit, så man 
stadig med god samvittighed kan importere det danske 
svinekød.

Helt sikkert er det, at situationen hurtig kan skifte fra 
optimisme til pessimisme, og der er hårdt brug for, at vi 
benytter de gode priser til at gøre os robuste og klar til 
nye tider med AFS i Vesteuropa.

Jeg håber, jeg tager fejl og at AFS kun vil være et 
østeuropæisk problem, så vi kan “nøjes” med at forholde 
os til PRRS i en ny og aggressiv form. Jeg har virkelig ondt 

af de af mine kolleger og deres medarbejdere, der helt 
uforskyldt må kæmpe mod denne virus med store tab og 
mismod til følge. Forhåbentlig vil nye testprocedurer fører 
til, at noget lignende aldrig gentager sig. 

Der er med andre ord stor usikkerhed om udviklingen, og 
for mit vedkommende bliver det kun til de mest nødvendige 
investeringer i denne omgang. Er der likviditetsoverskud, 
har ekstra afdrag på banklånet hovedprioritet.

2019 er snart et overstået kapitel, og KHL kan blandt 
meget andet sætte flueben ved 150 års jubilæumsfesten, 
indførelsen af medlemsrabat på konsulent- og 
assistenttimer samt færdiggørelse af ombygningen med 
et flot resultat. Det skaber et godt afsæt til det årti, der 
snart står for døren.
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Skrevet af Carl-Martin Hansen
Økonomikonsulent 
cmh@khl.dk

ÅRET ER VED at gå på held, og snart skal der 
udarbejdes regnskab for 2019. Hertil skal op-
lyses, hvad der ligger på lager pr. 31. dec. 2019.

Det er vigtigt, at statussedlen er udfyldt så fyldestgørende 
og korrekt som muligt. Herved opnås en enklere og 
nemmere arbejdsgang her på kontoret i forbindelse med 
regnskabsopgørelsen.

Derudover er det en god ide at betale flest mulige regninger 
inden 31. december vedrørende 2019, så antallet af 
gældsposter i regnskabet begrænses. 

Sammen med statussedlen er det også vigtigt at få 
sendt bilag, som skal bruges til regnskabet og som ikke 
nødvendigvis har været forbi regnskabskontoret endnu. 
Det kan fx være:

• Bilag vedrørende låneomlægning og eventuelle 
underbilag

• Skøder og omkostninger fra årets handler
• Ejendomsskattebillet 2019
• Udgifter til fradrag, som er betalt fra en anden konto fx 

ægtefælles konto
• Bilag vedrørende service- og håndværkerfradrag (for 

at få fradrag skal arbejdet være udført i 2019 og betalt 
senest 29. februar 2020)

STATUSSEDLEN 
ER PÅ VEJ TIL DIG

Skrevet af 
Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Fredag d. 1. november bød vi velkommen til Mette Hjøl-
lund-Jensen. Mette kommer fra en stilling som special-
konsulent i sekretariatet hos Naturstyrelsen, og har her 
beskæftiget sig med kontraktsret, lejesager og køb af fast 
ejendom.

Hos os skal Mette arbejde med erhvervsretlig rådgivning 
herunder landbrugsrådgivning, kontraktsret, ejendoms-
handler og arveret.

Tag godt imod Mette.

NYT ANSIGT
PÅ ADVOKATKONTORET

Fra venstre: Formand Hans Damgaard, Peter Hindbo og Birgitte 
Krag, Kolding Kommune ved Peter Hindbos minivådområde.

Glædelig jul  
& godt nytår
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Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent 
thp@khl.dk

DET ER YDERST vigtigt at forskudsregistrere din indkomst korrekt. Det kan nemlig give bagslag, hvis du er for forsigtig.

Hen over året er nogle banker begyndt at køre med 
differenceret trækningsret på kassekreditten, og er du én 
af de landmænd, der rammes af et sådant tiltag fra banken, 
skal du være meget præcis med din forskudsregistrering 
for 2020.

Har du været for forsigtig med at forskudsregistrere din 
indkomst, kan det nemlig betyde, at du pludselig ikke 
kan få lov til at indbetale ekstra restskat.

Du skal altid forskudsregistrere dig korrekt. Har du haft 
svingende indkomster gennem de senere år, er det dog 
også ok at være forsigtig med sin registrering, men har 
du altid en stærk og stabil indkomst, bør du ramme den 
så godt, du kan.

HUSK! Er der nogle af jer, der rammes af negativ rente fra 
bankens side, kan en meget korrekt forskudsregistrering 
være én af måderne at løse en del af problemet med 
negativ rente på.  

Er du på folkepension, beregnes din folkepension af det, 
du har på din forskudsregistrering. Her er det også vigtig, 
at du er meget præcis, så du undgår at skulle betale din 
folkepension tilbage.  

FORSKUDSREGISTRERING FOR 2020

Skrevet af Peter Føns Knudsen
Økonomikonsulent
pfk@khl.dk

SOM ARBEJDSGIVER SKAL du være opmærksom på skatte- og momsreglerne, når vi snakker om julegaver og julefrokost til de ansatte, medhjælpere 
og ulønnede medhjælpere.

JULEGAVER & JULEFROKOST TIL MEDARBEJDERE

Det finansielle beredskab er en vigtig parameter ved 
udsving i priser på landbrugets afsætning, og består 
hovedsageligt af egne likvide midler, uudnyttede 
lånemuligheder samt uudnyttet trækningsret på 
kassekreditten. Derudover kan lagerbeholdninger af varer, 
som kan sælges hurtigt, værdipapirer m.v. også være en 
del af det finansielle beredskab. Nedenfor er udarbejdet 
grove estimater for mulige prisudsving i de forskellige 
driftsgrene.

Mælkeproduktion
• Muligt prisudsving: 50 øre pr. kg. mælk
• Gennemsnitlig produktion: 2.000.000 kr
• Muligt årligt udsving: 1.000.000 kr.

Slagtesvin
• Muligt prisudsving: 2,5 kr. pr. kg
• Gennemsnitlig produktion: 10.000 producerede
• Muligt årligt udsving: 1.050.000 kr.

Smågrise 30 kg (beregnet notering)
• Muligt prisudsving: 125,- kr. pr. stk.
• Gennemsnitlig produktion: 600 søer á 33 smågrise
• Muligt årligt udsving: 2.475.000 kr.

I FORBINDELSE MED planlægning og budgetlægning for det kommende år, er der netop nu god lejlighed til at genoverveje dine dispositioner 
og strategier. Vi har i dag sat fokus på 3 områder, nemlig det finansielle beredskab, investeringer og forpagtninger. 

NYE FRA DRIFTSØKONOMI
- DET FINANSIELLE BEREDSKAB, INVESTERINGER OG FORPAGTNINGER

Korn
• Muligt prisudsving: 25,- kr. pr. hkg
• Gennemsnitlig produktion: 150 ha á 60 hkg
• Muligt årligt udsving: 270.000 kr.

I den ideelle verden skal det finansielle beredskab kunne 
dække det mulige årlige prisudsving på salgsvarer. 
Derfor, få kigget på dit finansielle beredskab og se, om 
det kan forbedres over tid.

Investeringer skal være rentable  og mange 
svineproducenter med en god indtjening spekulerer i 
øjeblikket på, om der er behov for nye investeringer for 
at undgå skattebetaling. Og ja, det kan være en god ide 
at investere i opgangstider.

Man skal dog fortsat huske grundreglen om, at en 
investering skal give et positivt afkast til det samlede 
regnskab. Desuden skal investeringen gerne have en kort 
tilbagebetalingstid. En investering må ikke begrundes i 
sparet skattebetaling, ej heller i, at der er positiv saldo på 
driftskreditten, der belastes med en negativ rente. 

Det er derfor vigtigt at få prioriteret sine investeringer. 
Hvilke behov er der det kommende år, og hvilke behov er 
der de efterfølgende år?

Det er en god øvelse at lave en investeringsplan og skrive 
den ned. Dermed er der pludselig noget helt konkret 
at arbejde med, og samtidig er det lettere at prioritere 

Skrevet af 
Driftsøkonomikonsulenterne
Christian Raun & Jens Brandenborg

investeringerne efter ”need to have” eller ”nice to have”. 

Investeringer, der ikke er rentable resultat- eller 
likviditetsmæssigt, belaster det finansielle beredskab 
og derved økonomien fremadrettet. I sidste ende vil det 
påvirke konkurrenceevnen på bedriften på lang sigt.

Forpagtninger indgås typisk for en periode på 3 - 5 år 
af gangen med opsigelse eller genforhandling omkring 
årsskiftet.

Det er således nu, at forpagtningsaftaler med ophør i 2019 
skal revurderes. Kig fx på:

• Om de enkelte forpagtninger er rentable?
• Om der reelt er brug for et større eller mindre areal i 

fremtiden?
• Om de er for dyre som følge af lang transportvej eller 

lignende?

Er du inde og kigge på omkostningerne ifm. transport, er 
tommelfingerreglen, at det koster ca. 100 kr. pr. km pr. ha 
kornareal uden gylle og uden halm. Det koster tilsvarende 
op til ca. 300 kr. pr. km pr. ha pr. år ved slætgræs. 

Vurdér efterfølgende, om du skal fortsætte med at forpagte 
jord. Er du i tvivl, kan du altid kontakte din konsulent.

3

Du kan give julegave til de ansatte skattefrit på op til 800 
kr. Giver du ikke andre gaver til de ansatte i årets løb, 
er beløbet sat op til 1.200 kr. Julegaven må ikke være 
kontanter eller gavekort, som kan veksles til kontanter. 
Fradraget gives hos dig som arbejdsgiver, men du kan ikke 
trække moms fra.

Julefrokost er et skattefrit personalegode for de ansatte 
og ulønnede medhjælpere fx ekstra hjælp under høst. 
Som arbejdsgiver får du fradrag for både ansatte og 
ulønnet personale (personaleudgift), herunder også din 
ægtefælle/samlever. Samarbejdspartnere giver dog kun 
25 % repræsentationsfradrag.

Bemærk, at der kun er momsfradrag (ude-udgifter) 
på bespisning og ikke på musik/underholdning/
overnatning. Holdes julefrokosten i egne lokaler gives 
der ikke momsfradrag, heller ikke på bespisning.



Kontoret er lukket fra mandag d. 23. december 2019 til og med onsdag d. 1. 
januar 2020. Vi træffes igen torsdag d. 2. januar 2020.

Vi henviser til telefonvagten, som du kan se på www.khl.dk.

KHL ønsker alle en rigtig 
glædelig jul samt et

godt nytår

MÆRKEDAGE
Kolding Herreds Landbrugsforening

Økonomikonsulent 
Jesper Nedergaard 
fylder 50 år d. 5. de-
cember 2019.

Planteavlskonsulent 
Aksel Bylling Ravn 
fylder 60 år d. 3. de-
cember 2019.

Bogholderiassistent 
Hanne Petersen fylder 
60 år d. 2. december 
2019.
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EN RÆKKE midler udløber d. 30. nov. 2019, og 
mange har fået nyt navn og registreringsnummer.

ET HISTORISK VÅDT efterår gør det vanskeligt at 
færdes i marken.

”Forbudte midler” må ikke opbevares, så derfor anbefaler 
vi, at du hurtigst muligt får ryddet op i dit kemirum. 

Eksempel på et middel, som er udgået, er Express SX (3-
177). Afløseren på markedet hedder Express 50 SX (11-69)

For 149 kr. kan app’en ”KemiTjek” downloades, og med 
den kan du hurtigt scanne stregkoden på dine dunke, og 
se status på midlets godkendelse. For at undgå bøder, 
bør du kontrollere dine midler minimum to gange årligt 
for

Kontakt planteavlskontoret, hvis 
du ønsker hjælp til Kemi-Tjek.

Viser det sig, at det inden nytår bliver muligt at køre i 
rapsmarken, anbefaler vi at behandle med Kerb i de 
marker, hvor der er græsser og fuglegræs.

Brug 1,0 l/ha Kerb 400 SC mod enårig rapgræs og 
spildkorn. Grove græsser som agerrævehale, væselhale 
og rajgræs samt fuglegræs bekæmpes med 1,25 l/ha Kerb 
400 SC, der samtidig er max. dosis. 

Kerb 400 SC må kun udkøres i et bestemt tidsrum, nemlig 
i perioden 1. november – 31. december.

TJEK DIT
KEMIRUM

BRUG KERB MOD
GRÆSSER I VINTERRAPS

Skrevet af Lisbeth Møller Kjær
Planteavlskonsulent 
lmk@khl.dk

Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent 
hmm@khl.dk

Skrevet af Lene Egtved Andersen
Miljøkonsulent 
lea@khl.dk

Skrevet af Mette Hjøllund-Jensen
Advokat 
mhj@khl.dk

HVILKE INDSATSER skaber den største effekt 
på naturen og biodervisiteten på din ejendom?

Med et Naturtjek får du styr på, hvordan du kan tilgodese 
naturen på din bedrift. Naturtjekket er et enkelt redskab, 
som giver dig et godt overblik over, hvordan du bedst kan 
beskytte og forvalte den natur, der er på din ejendom og 
hvordan der eventuelt kan etableres ny natur.

Naturtjekket består af et besøg, hvor ejendommens 
naturværdier gennemgås. Herefter udarbejdes en 
rapport, hvori man ud fra et scoresystem let kan se, hvor 
ejendommens største naturværdier er. Rapporten består 
desuden af en beskrivelse af konkrete tiltag, der kan gavne 
naturen og biodiversiteten. 

Er du interesseret i at få et Naturtjek på din ejendom, så 
kontakt mig og få et tilbud.

FÅ TJEK PÅ 
NATUREN

REGERINGEN HAR d. 20. november 2019 fremsat et lovforslag vedrørende ændring af bo- og 
gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. 

Med lovforslaget tilbagerulles de lempede bo- 
og gaveafgiftssatser ved generationsskifte af 
erhvervsvirksomheder, der blev indført i 2017.

Med forslaget foreslås det at genindføre en ensartet bo- 
og gaveafgift på 15 %, således at bo- og gaveafgiften 
kommer til at være den samme for overdragelse af en 
familieejet erhvervsvirksomhed som for overdragelse af 
andre aktiver inden for gaveafgiftskredsen. 

GENERATIONSSKIFTE 
AF FAMILIEEJEDE ERHVERVSVIRKSOMHEDER

Den nuværende bo- og gaveafgiftssats i forbindelse 
med generationsskifte af erhvervsvirksomheder er 6 % i 
2019.   Hvis lovforslaget vedtages, vil den nye bo- og gave-
afgiftssats have virkning fra og med den 1. januar 2020.

Med forslaget foreslås det endvidere, at den nuværende 
ordning, hvorved der kan anmodes om henstand 
med betaling af afgiften mod en forrentning af 
henstandsbeløbet, forlænges fra 15 år til 30 år samt at der 
indføres et retskrav på henstand med betaling af afgiften, 
så der ikke længere skal fremsættes anmodning herom.  

Kontakt Ejendom og Jura, hvis du har spørgsmål.


