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Prisen på gødning toppede i januar, og begyndte at falde 
tilbage igen i det tidlige forår. I øjeblikket ser vi en god 
forsyning på verdensmarkedet, og det giver en god kon-
kurrence.

Ejer du en fast ejendom med en lav offentlig ejen-
domsvurdering, og ønsker du at overdrage den til dine 
børn, bør du overveje at sælge nu i stedet for at vente på, 
at det nye vurderingssystem træder i kraft.

NYT EJENDOMSVURDERINGSSYSTEM
BRUG 15 % REGLEN VED GENERATIONSSKIFTE AF EJENDOMME

KHL INDKØBSKLUB 
GØDNINGSMARKEDET

Som praksis er i dag, kan man ved salg fra forældre til 
børn som udgangspunkt værdiansætte en fast ejendom 
til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering uden, at 
SKAT kan anfægte værdiansættelsen.

Når SKAT pr. 1.9.2018 tager det nye ejendomsvurde-
ringssystem i brug, forventes en markant stigning i vur-
deringer særligt i de større byer. Der indføres samtidig et 
lovbestemt spænd i værdiansættelsen på +/- 20 %, som 
afløser den hidtidige faste praksis på +/- 15 %.

Når de første nye vurderinger sendes ud i foråret 2019, 
kan ejendommene overdrages til denne nye vurdering 
minus 20 %. Stiger ejendommen væsentligt i værdi, er 
det typisk ikke en fordel at vente med salget til 2019.

Ofte er der et godt køb at gøre om sommeren, og vi op-
lever, at mange hjemtager en del af næste års gødnings-
forbrug allerede i juni eller juli måned. Det har endvidere 
den fordel, at det registreres i indeværende gødningsår 
og lagerføres således i eget gødningsregnskab.

Kontakt Henrik, og hør mere om fordelene ved at være 
medlem af KHL Indkøbsklub.

Skrevet af Inge Kloster Iversen
Skattechef 
iki@khl.dk

Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent 
hmm@khl.dk

Hvis du foretager generationsskifte af en erhvervsvirk-
somhed til dine børn eller et andet nærtstående fami-
liemedlem mv., kan du yde en gave med nedsat afgift i 
forbindelse med overdragelsen. Bo- og gaveafgiften ned-
sættes gradvist fra 15 % til 5 % frem mod 2020 ved ge-
nerationsskifte af en erhvervsvirksomhed. I 2018 udgør 
gaveafgiften 7 %. 

Overvejer du et sælge din landbrugs- eller en anden er-
hvervsvirksomhed til et nært familiemedlem, bør du der-
for overveje, om du med fordel kan sælge i 2018, mens du 
stadigvæk kan bruge +/- 15 % reglen, og samtidig få gavn 
af, at gaveafgiften er nedsat til 7 %. 

BLIV EN DEL af KHL Indkøbsklub, hvor vi bla. 
formidler gødning og har attraktive priser på 
planteværnsmidler, såsæd og andet.

GÅR DU MED tanken om at sælge din land-
brugs- eller en anden erhvervsvirksomhed i 
nær fremtid, bør du overveje at sælge i 2018.



Her midt i de lange lyse og varme sommerdage er det 
næsten ikke til at forestille sig, at det bliver efterår igen. 
Alligevel er det nu, du bør bestille udtagning af jordprø-
ver efter høst til mark- og gødningsplanlægningen i ef-
teråret.

Perioden fra efterår 2017 og til nu har endnu engang 
vist, at afgrøderne kan blive udsat for modgang i deres 
udvikling, lige fra ekstreme regnmængder til ekstrem 
tørke. Netop derfor er det vigtigt, at planterne har det 
bedst mulige udgangspunkt, hvor reaktionstal og de øv-
rige jordbundtal er optimale. 

VIL DU HAVE friske jordbundsanalyser til mark- og gødningsplanlægningen i efteråret,  er det 
nu, du skal bestille jordprøver.

JORDPRØVER
UDTAGNING EFTER HØST 2018 - BESTIL TID NU

På figur 1 er der vist to planter med forskellig Rt. Planten 
til venstre er fra et område med optimalt Rt. Planten til 
højre, med korte fortykkede rødder, er fra et område med 
for lavt Rt. Planten til venstre er helt klart bedre rustet til 
at komme ned i dybden efter vand og næringsstoffer.

Hestebønner er i fremgang
Har du tænkt dig at prøve kræfter med denne afgrøde 
i 2019, er det værd at tage jordprøver fra de planlagte 
marker for at undersøge Rt. Hestebønner er, ligesom 
andre bælgplanter, særlig følsomme over for lave reak-
tionstal, fordi de kvælstoffikserende knoldbakterier på 
rødderne kræver forholdsvis høje Rt.

Mangler du fosfor i din gødningskvote for 2018?
Din fosforkvote kan hæves, hvis fosfortallet som gen-
nemsnit på ejendommen er under 4. De lave fosfortal 
skal dokumenteres gennem jordprøver. Der skal være 
jordprøver fra alle harmoniarealer, og mindst én prøve 
per 5 ha. Prøverne må maks. være 5 år gamle.

Lovpligtige jordprøve på ”Kvægbrug-2-ejendomme”
Driver du en ejendom under ”Kvægundtagelsen om 230 
kg N pr. ha”, skal du tage jordprøver mindst hver 4. år. 
Hvis du skal tage jordprøver i denne gødningsplanperio-
de, kan det nås endnu indtil den 31. juli 2018.

Ønsker du at bestille jordprøveudtagninger, kan du kon-
takte din planteavlskonsulent eller Petra.

Skrevet af Petra Gutt
Planteavlskonsulent 
pgu@khl.dk

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

Det drejer sig om følgende ordninger:

• Løsdrift i farestale (15. juni til 30 august)
• Modernisering af kvægstalde (16. august til 13. de-

cember)
• Miljøteknologi til fjerkræ, gartneri og planteavl (3. 

august til 2. oktober)

Der er stor forskel på de tre puljer. Farestaldsordningen 
og kvægpuljen bygger på standardomkostninger, så her 
afhænger tilskuddets størrelse ikke direkte af de fakti-
ske omkostninger til projektet.

Vedrørende miljøteknologi afhænger tilskuddet deri-
mod af konkrete tilbud på de investeringer, du søger til-
skud til. 

Vil du høre mere om mulighederne i de forskellige ord-
ninger, så tag et kig på www.khl.dk  eller kontakt Inger.

TILSKUDS-
PULJER I 2018

I LØBET AF sommeren og efteråret har du mu-
lighed for at søge en række investeringstilskud.

Stolt af, at vi år efter år sætter ny rekord i eksporten trods 
store udfordringer i dagligdagen. Stolt af, at vi beskæfti-
ger 186.000 mennesker, som direkte eller indirekte er en 
del af Dansk Landbrugsproduktion.

Alene i 2017 har den danske fødevareklynge eksporteret 
for 166 milliarder kr. Vi har øget eksporten med 9 milliar-
der kr. svarende til 6 % i en tid, hvor erhvervet er presset 
og det i forvejen er svært at finde kvalificerede, stabile 
medarbejdere uden at komme i en stærk økonomisk løn-
konkurrence med mange andre erhverv.

Vi er ressourcestærke og innovative
Vi har med andre ord bevist, at vi med innovation, res-
sourceudnyttelse og godt landmandskab kan øge pro-
duktionen uden, at det sker på bekostning af naturen 
og miljøet. Dansk landbrug er i en styrkeposition, fordi 
vi producerer god kvalitet og leverer en høj fødevaresik-
kerhed. Derfor er det også ærgerligt, at der er så meget 
negativ omtale af erhvervet - noget vi nemt forfalder til 
og lader os forføre af.

Alle har en mening om landbruget uden, at man har sat 
sig ordentligt ind i forholdene. Vi er et erhverv, der histo-
risk set har kæmpet en hård kamp hver dag for at få en-
derne til at nå sammen med håbet om bedre tider og en 

DET ER NU, endelig, i disse dage begyndt at regne efter flere ugers tørke og sol. Det hjælper på humøret, og jeg vil tillade mig at være stolt af 
dansk landbrug.

NÅR DET GÅR LANDBRUGET GODT
- GÅR DET GODT I DANMARK

Skrevet af Ole Frederiksen
Bestyrelsesmedlem 
KHL

stabil indtjening. Der skal flere års økonomisk stabilitet 
til, og ikke mindst forståelse og respekt fra landets po-
litikere for, at vi kan skabe endnu mere vækst og endnu 
flere arbejdspladser i Danmark.

Vi skal stå sammen i landbruget
Derfor bliver vi nødt til at stå sammen og formidle det 
gode budskab om vores erhverv til den brede befolk-
ning i Danmark. Vi leverer de bedste, reneste og sunde-
ste fødevarer i hele verden, og vi kan stå på mål for det. 
Hver dag kan vi se os selv i spejlet, og være stolte.

Vi skal modstå de storme, vi møder i medierne, hvor 
pressen og politisk populisme er blevet hverdag. Ofte 
handler det om hurtige overskrifter, uden tid til forudgå-
ende research for at finde ud af, om sagen er ordentligt 
belyst – ofte er fagligheden sat ud af spil. Vi skal og vil 
ikke være på bagkant af en fordrejet virkelighed af vo-
res erhverv. Vi skal markere os stærkt, når vi bliver uret-
mæssigt behandlet, og er der brodne kar i branchen, ja, 
så løser vi det.

Vi vil leve af vores erhverv
Vi vil en langsigtet strategi for vores erhverv, så vi sikrer 
vækst og danske arbejdspladser - men vi vil også have 
et erhverv, vi kan leve af. Vi skal naturligvis, når vi inve-
stere både tid og penge i vores bedrifter, have et out-
put lig alle andre, der går på arbejdsmarkedet hver dag, 
eller som investerer i en anden type virksomhed. Vores 

indtjening skal stå mål med vores investeringer og risi-
ko. Så enkelt er det.

Vores erhverv er Danmarks grundpille, og fortjener re-
spekt - for når det går landbruget godt, ja, så går det 
godt i hele Danmark.  

Fig. 1



Skrevet af Jørgen Thorø
Cheføkonom 
jft@khl.dk

DEN LAVE RENTE FORTSÆTTER
DER HAR VÆRET frygt for en kortvarig rente-
stigning, men både den korte og den lange 
rente forbliver lav.

Den lange 30 års obligation med 2 % pålydende rente 
har i de seneste 2 måneder svinget mellem kurs 98 og 
99,5. Ved årsskiftet lå den omkring kurs 100.

Den lave rente har været hjulpet på vej af Trump og hans 
handelshindringer via importtold, som er startet på stål 

og aluminium. Senest er der yderligere kommet skuf-
fende erhvervstillid i Europa. 

Flere skuffende nøgletal samt politisk usikkerhed kan 
sende renterne yderligere ned. Omvendt vil stigende 
inflationstal sende renterne op i en mellemperiode 
frem til en lavkonjunktur bliver en realitet. Til støtte for 
en lav inflation går der rygter om, at OPEC og Rusland 
vil hæve olieproduktionen, som medfører faldende pri-
ser og dermed lægger låg på inflationen.

Der har været frygt for en kortvarig rentestigning, men 
senest har den europæiske centralbank signaleret, at 
de måske udskyder de planlagte renteforhøjelser til 
endnu senere end midt i 2019, som tidligere har været 

indikeret. Udskydelsen var med grundlag i de seneste 
måneders svage vækstsignaler fra eurozonen.

Skrevet af Lars Schmidt
Chefkonsulent Miljø 
las@khl.dk

KHL GÅR IMOD FREDNING AF VEJLE ÅDAL
TRODS STOR MODSTAND fra både landbru-
get, lodsejere og Vejle Kommune, har DN fast-
holdt deres fredningsforslag for Vejle Ådal.

KHL har sammen med naboforeningerne været en aktiv 
del af arbejdet imod fredningen, herunder udarbejdet 
indsigelse og erstatningskrav.

I dag er der et godt samarbejde, hvor lodsejere og kom-
mune har gennemført frivillig naturpleje og stiprojekter. 

Senest er der etableret en bestyrelse, som skal sikre 
natur og erhvervsinteresser i Ådalen.

Fredningen vil medføre ekstra bureaukrati uden, at na-
turen sikres bedre, og betyder også, at lodsejere skal 

acceptere nye stiforløb ind over deres ejendom. Det er 
nu op til fredningsnævnet at træffe afgørelse i sagen.

Du kan læse mere om indsigelsen på www.khl.dk.

Fig. 2: Modstanden mod fredning af 
Vejle Ådal er markant .

Prisstigningerne har været funderet i nyheder om tørke, 
der udover Danmark også har fundet fodfæste flere an-
dre steder på den nordlige halvkugle.

Markedet henover forsommeren kaldes vejr-markedet, 
og som navnet siger, styres priserne primært af vejrets 
påvirkning af afgrøderne. Men det er først, når mejetær-
skeren kommer i skåret, at de rigtige udbyttetal kommer 
på bordet, og så kan situationen vende.

Det er derfor vigtigt, at du har en strategi for salg af be-
driftens afgrøder og foretager dine salg i delportioner. 
Det kaldes også risikospredning, og det er en nødven-
dighed i moderne landbrug.

På KHL arbejder vi med råvarestrategier, hvor vi udar-
bejder en køreplan for bedriftens køb- og salg af råva-
rer, herunder køb af gødning, soja eller færdigfoder. På 
salgssiden hjælper vi dig med salg af afgrøderne. Ring 
til Henrik, og hør mere om disse spændende produkter.

TURBULENT
AFGRØDEMARKED

MARKEDET for afgrøder, herunder korn og 
raps, har været særdeles turbulent henover 
foråret - og det gør det svært at handle.

Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent 
hmm@khl.dk

Planteavlen har taget skade. Nogle afgrøder mere end 
andre, og der er store egnsforskelle. Dette påvirke øko-
nomi og likviditet på både kort og lang sigt. Hvad gør 
man?

Planteavleren

Den dårligere avl betyder alt andet lige en lavere ind-
tægter fra markbruget. Et generelt lavere udbytte kan 
dog påvirke afgrødeprisen i opadgående retning af-
hængig af avl og forbrug på verdensmarkedet. På nu-
værende tidspunkt er det derfor en god ide at danne sig 
et overblik over forventninger til avl og sammenholde 
det med forventningerne til salg. Hvis hele avlen skulle 
sælges efter høst, vil det påvirke likviditetsbehovet re-
sten af året.

Svineproducenten

Kornavlen bliver mindre, hvilket øger kravet til korn-
indkøb. Er det muligt at købe korn fra en planteavler 
i lokalområdet, så siloen kan blive fyldt alligevel? Ved 
kornkøb i en nabohandel spares foderstoffernes fradrag 
og omkostninger i forbindelse med handlen - men husk 
få udarbejdet en skriftlig aftale.

PAS PÅ LIKVIDITETEN
SKAB OVERBLIK, OG UNDERRET BANKEN

Mælkeproducenten

Det er nu, der skal laves en opgørelse over grovfo-
derbeholdninger og forventet grovfoderavl. Såfremt 
grovfoderforsyningen er for lav, kan det blive nødven-
digt at snitte korn til helsæd. Helsæd kan være et godt 
alternativ til blandt andet kviefodring, især hvis hal-
men også er dyr. 

Generelt

Bankernes villighed til at låne penge ud stiger ikke 
nødvendigvis med lavere markudbytte. Pas derfor på 
likviditeten nu. Der bliver uden tvivl nødvendigt med 
ekstra likviditet som følge af lavere salg og/eller større 
indkøb. Skab et overblik, og underret dit pengeinstitut 
i god tid.

VI ER NU halvvejs gennem 2018, og ved allerede, at dette år vil blive husket for et tørt forår. Som 
planteavler, svine- og mælkeproducent er det nu, du skal have øje på likviditeten.

Skrevet af Christian Raun
Driftsøkonomikonsulent 
chr@khl.dk

& Ulrik Simonsen
Driftsøkonomikonsulent 
uls@khl.dk
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Regnskabsafdelingen har pr. 1. juni 2018 ansat Monica 
Stacey som regnskabsassistent. 
Monica er 52 år, bor i Kolding, og 
kommer fra en lignende stilling ved 
SAGRO.

Monica skal primært arbejde med 
bogføring og skatteregnskaber samt 
være en del af KHLs lønservice. 

Tag godt imod Monica.

BYD VEKOMMEN TIL vores nye medarbejder: 
Monica Stacey.

NYANSÆTTELSE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

Annette Bang Jensen
Regnskabsassistent Annette Bang Jensen har efter 44 års 
ansættelse ved KHL valgt at gå på efterløn med udgan-
gen af juli måned 2018.

KHL takker for en dygtig, loyal og pligtopfyldende ar-
bejdsindsats, og ønsker Annette held og lykke med den 
nye seniortilværelse.

Karsten Klit
Økonomikonsulent Karsten Klit har valgt at gå på pensi-
on med udgangen af juli måned 2018. 

Vi ønsker også Karsten held og lykke med den nye se-
niortilværelse, og takker for det store engagement og 
arbejdsindsat gennem årene.

RECEPTION
Karsten Klit har sidste 
arbejdsdag d. 29. juni 
2018, hvor der holdes 
reception på KHL fra kl. 
13.00 – 15.00.

Vi glæder os til at se dig.

Anette Bang Jensen og Karsten Klit har valgt 
at gå på pension. 

PERSONALENYT & MÆRKEDAGE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

Regnskabsassistent
Ulla Føns
- har 25 års jubilæum
d. 1. august.

Regnskabsassistent, driftsøko.
Lene Marie Jacobsen
- fylder 60 år d. 21. august.

Planteavlskonsulent
Petra Gutt
- fylder 60 år d. 11. juli.

Afd. leder økonomi & HR-chef
Marie Kock Pedersen
- fylder 50 år d. 5. september.

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

FRISTEN FOR indberetning af BBR er ændret 
for ejendomme over 35 ha. Book et møde, og 
lad os hjælpe dig med at opdatere din BBR.

BBR-REGISTRET NYE TIDSFRISTER FOR INDBERETNING

Som vi har skrevet tidligere på året, har SKAT meddelt, 
at de opdaterer BBR-registret for landbrugsejendom-
me. Det betyder, at alle bygninger, deres anvendelse 
samt tekniske anlæg skal have nye anvendelseskoder og 
ajourføres. 

Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent 
thp@khl.dk

SYGDOM, ULYKKER og dødsfald kan ændre li-
vet fra den ene dag til den anden. Det er der-
for vigtigt at have en god forsikring - og det får 
du som medlem med Landmandspensionen.

Alle, der er medlem af en familie- og landbofor-
ening kan tegne en landmandspension. Det gæl-
der også ægtefælle og medarbejdere. 

Landmandspensionen er måske den mest fordel-
agtige pension, der er på markedet i øjeblikket, så 
brug et par minutter på at overveje dine forsikrin-
ger og pensionsforhold.

FAKTA OM LANDMANDS-
PENSION

Hvad får du?
• Tab af erhvervsevne ved 50 % (standard er 66 %)
• Din løn kan fastsættes til 360.000 kr. pr. år uden doku-

mentation. Udbetaling ligger mellem 40 – 80 % afhæn-
gig af, hvad du har aftalt

• Præmiefri ved mistet erhvervsevne
• Har du tegnet børnepension (og du dør), kan der ud-

betales 30.000 kr. pr. barn indtil de er 24 år uanset 
antallet af børn

Lave omkostninger i pensionsdelen på 1,75 % op til de 
først 100.000 kr. – derefter 0 %

Hvem får gavn af pensionen?
Ved tab af erhvervsevne og kritisk sygdom, er det dig, 
der får gavn af landmandspensionen. Taler vi om bør-
nepension og livsforsikringsdelen, er det dine efterladte 
og børn, der får gavn af udbetalingen.

Kontakt din økonomikonsulent, som hjælper dig videre.

LANDMANDSPENSION DINE PENGE - DIT ANSVAR

For alle ejendomme med landbrugspligt var fristen for 
BBR-indberetning tidligere d.  31. oktober 2018. For 
ejendomme under 35 ha gælder denne tidsfrist stadig, 
men for ejendomme over 35 ha, 
er fristen forlænget til d. 31. de-
cember 2018.

Vi har allerede haft de første mø-
der med landmændene. Møderne 
viser, at de fleste erhvervsbyg-
ningerne skal have nye anvendel-
seskode. Det gælder også for de 
tekniske anlæg, der ikke tidligere 
har været registreret på ejen-

VI SIGER TILLYKKE med de runde fødselsda-
ge samt 25-års jubilæet til følgende medar-
bejdere: 

dommen. Derudover kan vi også se, at der er en del ret-
telser til bygningsnumrene, især for tilbygninger.

Efter sommerferien er vi igen klar 
til at hjælpe dig med at opdate-
re BBR. Vi skriver til dig i KHL Nyt 
med nye datoer,  hvor du kan boo-
ke møder. 

Du er naturligvis også velkommen 
til at kontakte os direkte, og få en 
aftale.


