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Kurset starter den 28. februar, og denne dag gennemgår 
vi teorien omkring dræning. Vi kommer blandt andet 
ind på økonomi, materialevalg, gravetyper og projekte-
ring. Der kommer en lang række faglige indlægsholdere 
fx drænentreprenører, agronomer og landmålere.

Den første høringsfase udløb d. 22. januar 2018, og vi ven-
ter nu på, at Energinet senere på året kommer med  deres 
udkast til den endelige linjeføring.

I mellemtiden er det vigtigt, at lodsejerne forbereder sig 
bedst muligt. For at sikre lodsejerne, har de involverede 

FAKTA OM

Baltic Pipe
Der undersøges et ca. 400 m bredt bælte, hvor gasled-
ningen forventes placeret indenfor. Du kan se linjefø-
ringen på Energinets hjemmeside.

I forbindelse med selve gravearbejdet lægges der be-
slag på et ca. 30 meter bredt bælte. Røret graves ned 
i ca. 1 meters dybde. Energinet har sendt breve ud til 
lodsejere, der kan blive berørt af den nye gasledning. 

Har du spørgsmål vedrørende gasledningen, kan du 
kontakte Lars Schmidt på +45 7634 1715, Morten Knuts-
son på +45 7634 1711 eller bestyrelsesformand Hans 
Damgaard på +45 2328 2097.

BALTIC PIPE
EKSTERNT SAMARBEJDE MELLEM LANDBOFORENINGERNE

DRÆNKURSUS
TEORI & PRAKTIK

På dette 2-dages drænkursus sætter vi spot 
på drænsystemer samt økonomien i god 
dræning på ejendommen.

Det store gasrørsprojekt Baltic Pipe skal efter Energinets planer anlægges fra Vr. Torsted ved 
Egtved i en linjeføring syd om Kolding ud til Lillebælt og tværs over Fyn. Bliver du berørt af den 
nye gasledning, vil du i løbet af foråret blive inviteret til informationsmøder om dette. 

landboforeninger, herunder KHL, etableret et tæt sam-
arbejde. KHLs formand Hans Damgaard deltager blandt 
andet i en arbejdsgruppe, der skal afdække de juridiske 
aspekter mv.

Vi forventer, at der i løbet af foråret holdes informati-
onsmøder for lodsejerne. Vi opfordrer jer, der bliver be-
rørt til at deltage i disse møder. Når mødedatoerne er 
fastlagte, orienterer vi via nyhedsmail, dagspressen og 
på www.khl.dk. 

I maj/juni mødes vi til en dag i felten, hvor vi tager ud-
gangspunkt i udførte drænprojekter samt ser på løs-
ningsmuligheder for nye projekter.

Er det noget for dig, så ring til os på +45 7634 1700 og 
hør, om der er flere ledige pladser. Se hele programmet 
på www.khl.dk.

Skrevet af Lars Schmidt, chefkonsulent miljø & 
bestyrelsesformand Hans Damgaard

Skrevet af Anders S. Musse, planteavlschef 
asm@khl.dk



En ny ordning har derfor til formål at skabe flere praktik-
pladser, og belønne arbejdsgivere, som uddanner elever 
fra erhvervsuddannelserne. Til gengæld skal arbejdsgi-
vere, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne ele-
ver, betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB.

Hvem er omfattet af Praktikplads-AUB? 
Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, 
der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag 
for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet med-
arbejder. (Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsan-
satte).

På det danske arbejdsmarked mangler der erhvervsuddannede inden for en lang række af faggrupper, og derfor kan det som arbejdsgiver være 
svært at rekruttere faglærte medarbejdere. 

PRAKTIKPLADS-AUB
HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM ARBEJDSGIVER?

Hvor mange elever skal man have? 
Hvert år i april udsendes en forskudsopgørelse med 
mål for, hvor mange elever virksomheden skal ansætte 
i kalenderåret. Opgørelsen viser også, om man aktuelt 
opfylder målet. I juni måned det efterfølgende år udsen-
des en årsopgørelse med beregning af evt. bonus eller 
ekstra bidrag til betaling. 

Antallet af elever afhænger blandt andet af antallet 
og sammensætningen af erhvervsuddannede medar-
bejdere, og varierer derfor fra arbejdsgiver til arbejds-
giver. Antallet af elever, der skal ansættes, omregnes 
til elevpoint, da elever vægter forskelligt afhængigt af 
deres uddannelse. Forskudsopgørelsen viser målet for 
elevpoint. For hvert elevpoint, der mangler, når året er 
omme, skal der betales et bidrag til Praktikplads-AUB. 

I 2018 er bidraget kr. 27.000 pr. manglende elevpoint, og 
man kan få kr. 25.000 i praktikpladsbonus pr. helårselev 
hvis kriterierne opfyldes.

Der skal være en balance mellem ind- og udbetalinger 
i Praktikplads-AUB. Det betyder, at hvis der indbeta-
les mere i bidrag, end der udbetales i bonus, udbetales 
overskuddet til arbejdsgiverne. Modsat opkræves der et 
ekstra bidrag fra arbejdsgiverne, hvis der er underskud.

Man kan søge om nedsættelse af Praktikplads-AUB, hvis 
man forgæves har slået en elevstilling op på www.prak-
tikpladsen.dk i mindst 90 dage.

Hvornår skal man ansætte elever? 
Man har mulighed for at ansætte elever hele tiden. Prak-
tikplads-AUB bliver beregnet over et kalenderår – fra 1. 
januar til 31. december, hvilket betyder, at uddannelses-
aftaler i mere end et kalenderår indgår i flere års bereg-
ning.

Godkendelse for at ansætte elever
Man skal være godkendt som praktiksted af en erhvervs-
skole for at kunne ansætte elever. 

Du kan læse mere om Praktikplads-AUB på www.virk.dk, 
eller tage kontakt til din lønassistent på KHL for yderlige-
re information.

1. Opretholdelse af permanent græs. Andelen af per-
manent græs på landsplan må ikke falde til under et be-
stemt niveau fastsat ud fra et referenceår (dette har end-
nu ikke været aktuelt). 

2. Flere afgrødekategorier. Formålet med kravet er at 
forhindre ensidig dyrkning af afgrøder på store arealer. 
Hvis du dyrker mellem 10 og 30 ha, skal der etableres 
minimum 2 afgrøder, og dyrker du over 30 ha, skal der 
etableres minimum 3 afgrøder. Der er også krav om en 
procentvis fordeling af de enkelte afgrøder.

3. 5 % miljøfokusområder (MFO). Formålet med kravet 
er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugs-

En del af EU’s landbrugsreform har de sidste 3 år krævet, at man, for at få de sidste 30 % af 
støtten, opfylder de 3 grønne krav.

EU’S LANDBRUGSREFORM
DE 3 GRØNNE KRAV

jord. Kravet er, at 5 % af dit omdriftsareal skal udlægges 
som miljøfokusområder - MFO. Nogle virkemidler tæller 
mere end andre.

MFO-brak tæller 1:1 (1 ha brak tæller for 1 ha MFO).

MFO-efterafgrøder tæller 1:0,3 (1 ha MFO-efterafgrøde 
tæller for 0,3 ha MFO).

MFO-markbræmmer (ny afgrøde, der skal være mellem 
1 - 20 meter bred, og som må slås eller afgræsses) tæller 
1:1,5 (1 ha markbræmme tæller for 1,5 ha MFO).

Derudover findes der andre mindre MFO-afgrødetyper.

Fra 2018 vil manglende MFO-areal på ejendommen, ud 
over træk i den grønne støtte, også kunne sanktioneres. 
Mangler man fx 2 ud af 5 ha miljøfokusområder på ejen-
dommen, vil det løseligt komme til at koste ca. 20.000 
kr. i udbetaling.

Tænker du på at lægge om til økologi, eller har du netop 
gjort det, er dette kursus måske lige noget for dig. Her får 
du teori og praksis spædet op med den nyeste viden om 
økologi.

På første dag får du overblik over regler, maskinløsninger 
til økologisk planteavl, indlæg fra økologiske landmænd 
og indblik i fremtiden for økologisk produktion.

I maj måned holdes den 2. dag, hvor vi skal i marken og 
besøge dygtige økologer samt hente ny og spændende 
inspiration. Kurset er arrangeret som et AMU-kursus med 
mulighed for refusion af tabt arbejdsfortjeneste. Se mere 
på www.khl.dk, hvor du også tilmelder dig.

ØKOLOGI KURSUS
START 2. MARTS

Deltag på vores 2-dages inspirationskursus 
for nye og kommende økologier, og få styr på 
bla. vækstsæsoner, maskiner og afgrøder.

Skrevet af Helge Lund, økologikonsulent 
hlu@khl.dk

Skrevet af Anders S. Musse, planteavlschef 
asm@khl.dk

Skrevet af Marie K. Pedersen, afd.leder øko & HR 
mkp@khl.dk



Flere af efterafgrødetyperne kan flyttes rundt på area-
lerne indtil den 20. august, men ikke alle. Konsekvensen 
af manglende efterafgrøder kan ramme dig på såvel pen-
gepungen, som træk i kvælstofkvoten. Der findes:

• Pligtige efterafgrøder
• Husdyrefterafgrøder
• MFO-efterafgrøder
• Frivillige målrettet efterafgrøder
• Obligatoriske målrettet efterafgrøder

Anmelder du nogle af de 5 typer efterafgrøder, og er du i 
tvivl om, hvad de indebærer, kan du tage fat i din plante-
avlskonsulent. Husk, at det ikke er nok, at din konsulent 
har udarbejdet en plan på papiret den dag, kontrolløren 
holder i gårdspladsen.

5 TYPER AF
EFTERAFGRØDER

Det er vigtigt, at du som landmand selv har 
styr på, hvilke typer efterafgrøder, du skal  
have på din ejendom.

INGEN TEGN PÅ STIGENDE RENTER

INVESTERINGS TILSKUD I 2018

Eurozonens økonomiske vækst har i 2017 været stigende og større end ventet, men uden at 
det har ført til et inflationspres.

De seneste inflationstal viste 1,5 % p.a. med en kerne-
inflation (inflationen uden prisudviklingen på fødevarer 
og energi) på blot 0,9 %. Der er fortsat et stykke op til 
den europæiske centralbanks (ECB) mål om en inflation 
på 2,0 % p.a., og dermed er der lagt op til, at renterne 
vil forblive lave et godt stykke tid endnu, da renten er et 
spejl af inflationen. Hertil kommer, at ECB vil fortsætte 
deres månedlige obligationsopkøb gennem det meste 

Har du planer eller drømme om at renovere eller udvi-
de dine kvægstalde, er det nu, du skal i gang med plan-
lægningen. Til august er det nemlig igen muligt at søge 
tilskud til modernisering af kvægstald. Der er afsat 110 
millioner til formålet.

Ønsker du at etablerer løsdrift i farestalden, er det be-
stemt også en mulighed. I denne pulje kan du allerede 

Er du klar til at søge? Til sommer kan der igen søges tilskud til flere former for investeringer i 
stalde og teknologi. 

søg tilskud fra juni måned.

Inden for fjerkræ, gartneri og planteavl er der i år også 
en række tilskudsmuligheder. For at opnå tilsagn om 
tilskud, skal dine investeringer medvirke til et mindre 
energiforbrug eller mindre kvælstofbelastning.

Kontakt os gerne nu, og bliv skrevet op. Så vender vi 
tilbage til dig, når ansøgningerne åbner.

Mælkeproducenter
Mælkeproducenternes resultater er steget væsentlig i 
forhold til året før. Det skyldes hovedsageligt en højere 
mælkepris, som var ca. 55 øre pr. kg mælk højere end 
året før. Den højere mælkepris har bevirket, at dæk-
ningsbidraget steg med hele 6.400 kr. pr. ko i forhold 
til året før. Mælkeproducenterne blev desuden begun-
stiget af høje udbytter i både græs og majs i 2017, dog 
med ekstra maskinstationsomkostninger som følge af 
det våde efterår. Den høje mælkepris, stigende mælke-
ydelse sammenholdt med en god grovfoderhøst bevir-
kede, at indtjeningen blev den højeste i flere år. 

FORELØBIGE
REGNSKABSRESULTATER FOR 2017

De første regnskaber for 2017 er opgjort, og viser heldigvis rigtig positive resultater for de 
fleste landmænd.

Soholdere
Soholderne med salg af smågrise havde en høj notering 
på smågrise især midt på året. Det gennemsnitlige dæk-
ningsbidrag steg således med ca. 1.100 kr. pr. so i 2017 i 
forhold til året før. Sammen med en fortsat effektivitets-
forbedring har stigningen i dækningsbidraget resulteret 
i gennemsnitlige rigtig flotte økonomiske resultater i 
2017. 

Slagtesvineproducenter
I forhold til tidligere år har slagtesvineproducenternes 
indtjening i 2017 ligget på et gennemsnitsniveau. Den 
forholdsvise høje notering på slagtesvin har ikke slået 
fuldt igennem på økonomien hovedsageligt på grund af 
den højere pris på indkøbte smågrise. Dækningsbidraget 
i slagtesvineproduktionen ændrede sig ikke væsentligt 
ift. året før, hvorfor det økonomiske resultat for slag-
tesvineproducenter heller ikke ændrede sig væsentligt.

af 2018, dog i reduceret omfang. ECB ønsker ydermere 
ikke kursen på EUR styrket, hvilket også taler for at hol-
de renterne i ro. 

Verdensøkonomien har ligget i en højkonjunktur siden 
2012, og vi kommer tættere på en lavkonjunktur dag 
for dag. Der ses altid rentestigninger i slutningen af en 
højkonjunktur, og derfor kan det ikke udelukkes, at der 
kortvarigt vil komme en rentestigning, ligesom der kan 
komme korrektioner i obligationsmarkedet med sti-
gende renter til følge, men kun kortvarigt. 

Mælke-
produktion

Søer med salg 
af 30-kgs grise

Slagtesvin
30-100 kg Plantavl

Antal regnskaber 229 99 31 33

ALLE TAL I 1.000 KR.
Resultat efter finansiering 1.393 2.585 692 443

Resultat før skat 1.584 2.778 1.016 708

Beløb til investering og afdrag 1.715 3.217 1.429 685

Investeringer -1.067 -2.245 -1.604
Fig 1: De vigtigste nøgletal fra de første regnskaber i 2017.

Skrevet af Anders S. Musse, planteavlschef 
asm@khl.dk

Skrevet af Inger Knude, miljø- & projektkonsulent 
ika@khl.dk

Skrevet af Jørgen Thorø, cheføkonom 
jft@khl.dk

Skrevet af Christian Raun, driftsøkonomikonsulent 
chr@khl.dk



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

Regnskabsassistent
Lea Wollesen
- fylder 30 år d. 9. marts.

Planteavlskonsulent
Morten Knutsson
- fylder 60 år d. 26. februar.

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. Ansva-
ret 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 DLBR- 
rådgivningsvirksomhederne om at hjælpe med at kon-
takte 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.

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 beliggen-
hed og anvendelse ajourført. Hidtil har der kun været 
en anvendelseskode for landbrugsbygninger, men frem-
adrettet skal de deles op i ca. 10 forskellige anvendel-
seskoder. 

Derudover skal også de tekniske anlæg ajourføres. De 
tekniske anlæg er fx gyllebeholder, plansiloer og fyrings-
anlæg. Her er det hovedsalig beliggenhed, som skal 
ajourføres. Ved andre ændringer af tekniske anlæg, skal 
landmanden selv henvende sig til kommunen.

BBR-
REGISTRET SKAL OPDATERES

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.

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 ejen-
domsvurderingen. Det bruges både af offentlige myn-
digheder og private virksomheder så som forsynings-
selskaber, kreditforeninger og ejendomsmæglere.

Men ... på trods af gode udbytter i 2017, har planteav-
len dog ikke været noget at råbe hurra for. En besværlig 
høst med store tørreomkostninger og lave priser tog li-
gesom glæden ud af høsten. Humøret blev ikke meget 
bedre, da næste års avl skulle etableres. Mine anstren-
gelser i hvedesåningen ser desværre ikke ud til at bære 
megen ”frugt”. 

Blækket på 2018-budgettet er knap tørt, før der skal ret-
tes til. På grund af ændrede prognoser er det desværre 
i nedadgående retning, men nu er prognoser jo ikke en 
endegyldig profeti, og jeg kan da håbe, at de kloge tager 
fejl. 

Falder talen på medierne, var de i starten af året ikke 
sene til at gribe historien om vigende priser på både 
mælk og kød. Historien gik på, hvor lave prognoserne 
var i forhold til priserne i fjor – men nu var 2017 heller 
ikke et helt normalt år. På trods af dette har de fleste 
tjent penge i 2017, og har også haft mulighed for at kon-
solidere sig og dermed ruste sig til de lavere priser. 

En ting er dog sikkert. Når priserne er høje, genererer 
det en større produktion med prisfald til følge. Det er 
ikke ny viden, hverken for bankerne eller os selv. Det 
eneste, vi som landmænd kan gøre ved det, er at effekti-
viserer og være omkostningsbevidste og blive ved med 
at producere kvalitetsfødevarer dog til lavere priser. Er 
det rimeligt? Nej, men det er vilkårene.

2017 er et overstået kapitel, og for store dele af landbruget bliver det helt sikkert en positiv 
oplevelse at læse sidste års regnskab - det er rart, når det går den vej. 

For fødevarer af høj kvalitet til discountpriser er det, for-
brugeren efterspørger – og vi er ikke i tvivl om, at prisen 
er den vigtigste parameter. Ved køledisken ser vi nemlig, 
at valget af fødevarer træffes på baggrund af pris og ikke 
på baggrund af kvalitet. Spørger man selv samme for-
bruger om de ønsker sig mere dyrevelfærd, mindre pe-
sticider i fødevarerne og mere klimavenlige fødevarer, er 
svaret et højt og rungende ja. Mit simple råd til forbruge-
ren er derfor: Køb dansk. Kun på den måde kan vi sænke 
prisen på verdens bedste fødevarer.

PS Kom og gør din indflydelse gældende på KHLs  
generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018.

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 ...

Pr. 23. januar 2018 er Jannie Damgaard Castberg ansat 
som revisorassistent i regnskabsafdelingen. Jannie skal 
bl.a. arbejde med bogføring, moms, SUMMAX og drifts-
økonomiske opgaver. Jannie er ansat på deltid ved si-
den af studie på SDU.  

Jordbrugsteknologstuderende Johannes Duus Hald er 
i perioden 12/2 – 20/4 2018 i praktik i regnskabsafde-
lingen. Johannes skal arbejde med driftsøkonomiske 
opgaver.

PERSONALENYT
& MÆRKEDAGE

Sig velkommen til vores 2 nye medarbejde-
re: Jannie Damgaard Castberg & Johannes 
Duus Hald.

MINDEORD
Skrevet af Niels Peter Madsen, direktør KHL

GODDAG TIL 2018 OG FARVEL TIL 2017

Lørdag d. 27. januar 2018 mistede vi vores kære kollega 
Kaj Østergaard.

Kaj blev ansat hos KHL i 1997 som svinekonsulent. De 
senere år har Kaj primært beskæftiget sig med strøm, 
som for ham både var en passion og et arbejde.

Ved siden af jobbet hos KHL drev Kaj sammen med sin 
kone Karen og sønnen Jakob Lille Tankedal med svine-
produktion og avl med racen Duroc.

Hos KHL er vi dybt berørte af Kajs pludselige død, og vo-
res tanker går til Kajs familie. Ære være Kaj Østergaards 
minde.

Skrevet af Carl-Martin Hansen, økonomikonsulent 
cmh@khl.dk

Skrevet af Keld Eg Hjort, bestyrelsesmedlem KHL

Skrevet af Marie K. Pedersen, afd.leder øko & HR 
mkp@khl.dk


