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KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

KHL HAR LØBENDE fokus på de problemstillinger, der optager mange af vores medlemmer. Det gælder fx vedligehold af vandløb, nye lovrestriktioner på §3 arealer samt ikke mindst de fortsatte udfordringer med efterafgrøderne. Og så noteres det med tilfredshed, at der langt om længe
er sat pressefokus på rensningsanlæggenes overløb.

Skrevet af
Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Spildevand og overløb
Langt om længe er der kommet fokus på de enorme overløb
af spildevand fra vores bysamfund. Trods kloakering i
byerne løber der fortsat store mængder urenset spildevand
direkte ud i vandmiljøet, når det regner. Med spildevandet
følger en miljømæssig giftig ”cocktail” af næringsstoffer,
slam og miljøfremmede stoffer.
Set fra landbruget har det været surrealistisk at opleve
samfundets yderst pragmatiske tilgang til overløbene,
mens landbruget i en årrække er blevet pålagt krav efter
krav. Det er ikke motiverende. Vi vil fra KHL holde vores
kommuner og regering op på, at de har et stort ansvar for
at holde orden i eget hus - også når det gælder spildevand.

Vandløb er vigtig infrastruktur
På 100 år er nedbøren steget med 200 mm årligt og
den falder samtidig mere koncentreret med hyppigere
ekstremregn. Men er vores vandløb gearede til den
ekstra vandføring? Vandløbsloven sætter miljøformål
og afvanding lige. I landbruget har vi dog indtryk af, at
myndighedernes fokus de senere år i stigende grad har
været rettet på miljømålene frem for afvandingen.
Derfor har KHLs bestyrelse besluttet at kigge nærmere
på vedligeholdelsen i udvalgte vandløb, i første omgang i
Kolding Kommune. Med faglig og juridisk bistand fra bl.a.
SEGES, og via vores medlemskab af Sønderjyske Vandløb
og Danske Vandløb, vil vi aktivt holde et vågent øje med
vandløbene og lodsejernes interesser.
Miljøminister i krydsild om efterafgrøder og §3

udfordringer med lovforslaget om nye restriktioner på
de §3 arealer, som i dag lovligt er i dyrkning, men som
fremover ikke må sprøjtes, gødes eller omlægges. Kravet
rammer mange kvægbrugere hårdt uden at gavne naturen.
På dagsordenen var også erhvervets udfordringer med
det fremrykkede efterafgrødekrav og den generelt rigide
administration af ordningerne - og i horisonten truer krav
om endnu flere efterafgrøder med nye vandplaner.
Efterafgrøder har udviklet sig til en bureaukratisk,
økonomisk og driftsmæssig kæmpe belastning for vores
landmænd. Både miljøet og landbruget taber ved at
stoppe flere efterafgrøder ind. Det er tid til at sige stop. Der
er behov for alternativer, og frem for alt mere viden. KHL er
i tæt dialog med vores naboforeninger, om hvordan vi får
ændret kravene til efterafgrøder.

KHLs formandskab har sammen med SLF haft møde
med Miljøministeren. På dagsordenen var erhvervets

VILDTSKADER

PÅ LANDBRUGSAFGRØDER
Landmanden oplever, at stadigt større flokke af kronvildt skader afgrøderne og ikke mindst
kvaliteten af disse. Det vil vi gerne sætte fokus på og høre mere om.

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

For at få et overblik over omfanget af vildtskader hos vores
medlemmer, beder vi derfor landmænd med vildtskader,
særligt skader af kronvildt, henvende sig til Peter fra
bestyrelsen eller Morten fra planteavl.

Ring eller skriv til

Når vi har skabt overblik over omfanget af markskader, vil
vi tage emnet op i bestyrelsen, og der undersøge, om KHL
kan medvirke til, at omfanget af vildtskader kan mindskes
eller om der kan findes erstatningsordninger.

Morten Knutsson | T: +45 4011 0266
mok@khl.dk

Peter B. Sørensen | T: +45 4053 2734
petersorensen_1@hotmail.com
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HAR DU STYR PÅ
EFTERAFGRØDERNE?

ER DE GYLDNE TIDER FOR

SVINEPRODUCENTER FORBI?

FÅ STYR PÅ dine eftergrødearealer, og undgå
sanktioner ved kontrol.

GENNEM DE SENESTE uger har vi set et drastisk prisfald i svinenoteringen, hvilket har givet
flere panderynker hos de fleste.

Skrevet af Anders Smedemand Musse

Skrevet af Jens Brandenborg

Planteavlschef
asm@khl.dk

En efterafgrøde er ikke bare en efterafgrøde. Hvor og
hvordan efterafgrøder kan flyttes rundt på en ejendom
afhænger af, om det er pligtige-, husdyr-, MFO- eller
målrettede efterafgrøder, du har anmeldt.
Pligtige-, husdyr- og MFO-efterafgrøder kan flyttes rundt
på hele ejendommen. De målrettede efterafgrøder kan
derimod ikke flyttes ud af det ID-15 område, som der er
ansøgt på ved ansøgningsfristen den 1. maj og som du
efterfølgende har fået tilsagn til.
Efterafgrøder skal være etableret senest den 20. august
(græsudlæg skal dog være forårsudlagt) og alle ændringer
skal anmeldes i Tastselv senest den 10. september 2020.
Underkendelse af 1 ha målrettede efterafgrøde (dvs. 1 ha
efterafgrøde eller 2 ha tidlig sået vintersæd) vil resultere i
et træk på henholdsvis 93 eller 150 kg N, alt afhængigt af,
hvor stort husdyrtryk, der er på din ejendom.
Planteavlskontoret hjælper dig gerne med at bevare
overblikket over dine efterafgrøder, ligesom vi gerne
indberetter ændringer af efterafgrøder og tidlig sået
vintersæd inden den 10. september. Vi opfordrer dig dog
til at melde ændringer hurtigst muligt, så vi kan få spredt
arbejdsbyrden i ugerne op til ændringsfristen.

Driftsøkonom
jbr@khl.dk

Noteringen er pt. 11,10 kr. pr. kg slagtesvin, hvilket
betyder, at der er sket et prisfald på næsten 3,- kr. pr.
kg. Vi skal dog huske, at her næsten halvvejs igennem
året, har der været en gennemsnitlig notering på 13,25
kr. pr. kg svinekød. Noteringen på smågrise er på 561,kr. pr. stk. med udgangspunkt i halv beregnet og halv
puljenotering - det mange afregner efter. Det er en pris
væsentligt over det niveau, vi oplevede i 2019.
Med udgangspunkt i den seneste noteringsprognose
fra Landbrug & Fødevarer fra primo maj, forventes der
for det kommende halvår en notering på 11,50 kr. pr.
kg slagtesvin og en smågrisepris på ca. 500,- kr. ved
halv beregnet og halv pulje. Det betyder, at vi vil få en
afregningspris notering, der er væsentlig over de 11,08
kr. pr. kg slagtesvin, der var den gennemsnitlige notering
var i 2019.

likviditetsoverskud fra driften, der går ind på driftskontoen.
En overskudslikviditet, der for manges vedkommende
betyder, at der skal betales renter af indestående likviditet.
Budskabet er dog fortsat at bruge likviditeten med
omtanke og passe på den likviditet, man har. Hvis der
skal bruges overskudslikviditet, vil det være fornuftigt
at afdrage gæld fra den dyre ende, dvs. bankgæld,
maskingæld og leasinggæld. Samtidig vil det være fint at
styrke det finansielle beredskab yderligere.
Vi ved, at de gode tider på et tidspunkt er forbi og
hverdagen igen melder sin ankomst sammen med en
lavere notering. I det tilfælde vil det være dejligt med en
belåning, der kun består af gæld med en lav rente og en
lang afdragsprofil og samtidig vide, at driftskreditten er i
topform.

Der er heller ikke noget, der indikerer, at det skulle blive
væsentlig dyrere at produceret et svin, da der ikke er
noget, der tyder på stigende foderomkostninger
Set i det lys, er der ikke grund til panderynker, og der
vil for manges vedkommende forsat være et væsentligt

FORÆLDREKØB

- HOLD SKARPT ØJE MED DE NYE REGLER
NÅR DE KOMMENDE studerende i juli får besked om, at de er optaget på drømmestudiet, starter den vilde boligjagt.

FÅ TJEK PÅ NATUREN
HVILKE INDSATSER skaber den største
effekt på naturen og biodiversiteten på
din ejendom?
Naturtjek er et redskab, som giver dig overblik over,
hvordan du bedst kan beskytte og forvalte naturen
på din ejendom og samtidig tilgodese og forbedre
naturværdierne og eventuelt etablere ny natur.
Naturtjekket består af et besøg, hvor vi gennemgår
ejendommens naturværdier. Herefter udarbejdes
en oversigt, hvor du ud fra et scoresystem får et
overblik over ejendommens største naturværdier.
Oversigten indeholder desuden forslag til konkrete
tiltag, der kan gavne naturen og biodiversiteten.
Kontakt mig på lea@khl.dk,
og aftal en tid til naturtjek.

SUMMAX

Hilsen
Lene Egtved Andersen

Skrevet af
Skattechef Inge Kloster Iversen
iki@khl.dk

Da der er rift om boligerne, har mange forældre i tidens
løb valgt at købe en lejlighed og udleje den til deres unge
studerende. Men før du lader dig friste af den løsning, bør
du tænke dig godt om, da der er kommet nye regler, som
betyder, at det måske ikke længere er attraktivt.
Hidtil har man efter reglerne i virksomhedsordningen
kunnet trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder
fra i den personlige indkomst, og renteudgifterne har
derfor haft en fradragsværdi på op til ca. 56 %.
Med vedtagelse af finansloven for 2020 blev reglerne
ændret, så udlejning af bolig til nærtstående fremover

ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Det betyder, at
renteudgifter i forbindelse med forældrekøbslejligheder
får samme fradragsværdi som private renteudgifter, dvs.
op til ca. 33 %.
Forældre kan stadigvæk købe en lejlighed og udleje
den til deres børn, men det vil blot ikke ske med særlige
skattemæssige fordele. Ændringerne træder i kraft fra
2021.
I stedet kan du overveje, om den studerende selv kan
købe en bolig, og du/I som forældre yde et lån som hjælp
til finansiering af lejligheden. Vi anbefaler, at du kontakter
din rådgiver for at få klarlagt, hvilke konsekvenser et
udlån vil have for din/jeres egen økonomi, herunder evt.
forøgelse af hævningerne i virksomhedsordningen.

KHL AKSEN - JUNI 2020

DANSK LANDBRUG

LADER SIG IKKE SLÅ UD

VI, DER BESKÆFTIGER OS med landbruget har en positiv indstilling, og er vant til at finde
løsninger. Efter mange år har vi også lært, at det kan gå op og ned. Sådan er det.

COVID-19 PAKKE
TIL SELVSTÆNDIGE

KOMPENSATIONSORDNING for mindre virksomheder, selvstændige og minkavlere
Skrevet af Ole Maagaard Pedersen
Driftsøkonom
omp@khl.dk

Skrevet af
Ole Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Mit indlæg havde jeg tænkt skulle være positivt. Men
jeg må sige, at der er svævet små sorte skyer ind over
landbruget sendt fra regeringen indeholdende de nye
kvælstofkrav. Skal vi nu til det igen? Selv i en krisetid, hvor
Corona har gjort sit indtog i hele verden og vi i Danmark
måtte lukke helt ned den 11. marts?
Landbruget er det område, der er mindst ramt af krisen, og
som har fungeret mest normalt de seneste måneder. Nu
går vi og holder vejret og venter på de eftervirkninger, der
må komme, Vi lever jo i en global verden og er afhængige
af hinandens økonomier og samhandel, og vi kan kun
gisne om, hvordan det vil gå med vækst, arbejdsløshed og
aktiekurser.

Jeg har i de sidste måneder mødt en spirende forståelse
og glæde ved danskernes tilgang til Dansk Landbrugs
betydning i denne specielle tid. Mange har taget en
tur i vores smukke natur, købt dansk og besøgt vores
gårdbutikker. Derfor virker det på mig endnu mere
grotesk.
Jeg har svært ved at forstå, at man, i en tid, hvor vi skal
værne om det, vi har, overhovedet kan få de tanker, at
Dansk Landbrug endnu engang skal være politikernes
legeplads og ligge under for de i forvejen overdrevne
miljøkrav.
Vi har medvind og opbakning i befolkningen. Vi
har nøglen til at få gjort op med årtiers fejlslagne
kvælstofreguleringer én gang for alle. Vi er et fremsynet
erhverv, omstillingsparate og forstår at stå sammen.
Sammen skal vi holde ved og få sat en stopper for de
ublu kvælstofkrav – en gang for alle.

RISE-ANALYSE

BÆREDYGTIGHED I FØDEVAREPRODUKTIONEN
FLERE OG FLERE forbrugere kræver, at fødevarerne er bæredygtige, og netop derfor står det
emne højt på dagsordenen hos de danske fødevareproducenter.

Oplever du mere end 30 % nedgang i omsætningen
pga. COVID-19 i perioden fra d. 9. marts til d. 9. juli 2020
(sammenlignet med referenceperioden fra d. 1. april
til d. 31. juli 2019), kan du som mindre selvstændig
kompenseres. Kompensationen fra staten er 90 % af
omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
Der kan søges for selvstændige og medarbejdende
ægtefælle. Samlet kan der altså søges 23.000 kr. pr. måned
i fire måneder, i alt 184.000 kr.
Midlertidig kompensationsordning for virksomheders
faste omkostninger særligt rettet mod minkavlere
For pelsdyravlere eller anden virksomhed med et
omsætningsfald pga. COVID-19 på mere end 35 % betyder
ordningen en kompensation på mellem 25 og 80 % af de
aktuelle faste udgifter i en 4-måneders periode.
Vores erfaring er, at de fleste kan opnå en dækning af
de faste omkostninger i fire måneder fra d. 9. marts
til d. 9. juli 2020 på mellem 50 – 80 %. Minkavlere kan
få dækket direkte omkostninger relateret til minkene,
øvrige husdyrproducenter kan ikke få dækket direkte
omkostninger vedrørende husdyrene.

BILAG TIL

MOMSOPGØRELSEN
SEND GERNE DINE bilag ind løbende.

på bedriften lige nu. Desuden giver gennemgangen
forslag til eventuelle forbedringsmuligheder. Der
udarbejdes til slut en konkret handlingsplan, som vil
påvirke den samlede bæredygtighed på gården.

Skrevet af Marie Kock Pedersen

Bæredygtighed er vanskelig at målsætte

RISE kan også anvendes som et ledelsesværktøj

Ofte er bæredygtighed en svær størrelse at målsætte.
Forskellige forbrugere sætter forskellige mål på
bæredygtighed, og det gør det meget svært for
fødevareerhvervet at producere lige nøjagtigt det, der
efterspørges.

RISE-analysen skal betragtes som bedriftsejerens egen.
Det er således også bedriftsejerens egen beslutning,
hvilke eventuelle tiltag, der skal iværksættes. RISEanalysen kan derfor være med til at sætte bæredygtighed
på dagsordenen og få fokus på det, som bedriften er god
til.

Af hensyn til regnskabsassistenternes ferieafvikling i juli
og august måned, vil det være en stor hjælp for os, at vi
får bilagsmateriale m.m. tilsendt hurtigst muligt efter den
30/6. Det gælder uanset om du har kvartalsvis afregning
eller halvårlig afregning.

Skrevet af
Inger Knude | ika@khl.dk
Christian Raun | chr@khl.dk

Samtidig er forbrugeren også prisbevidst. Og desværre
hænger bæredygtighed og lav produktionspris som
oftest ikke sammen, hvilket er endnu et dilemma for
fødevareproducenten
RISE – et værktøj til at vurdere bæredygtighed
RISE er et værktøj, som kan hjælpe med at sætte værdier
på bæredygtigheden på bedriften. Værktøjet har været
udviklet over mange år og er i dag ét af de mest anerkendte
værktøjer internationalt set.
I RISE foretages en omfattende gennemgang og vurdering
af graden af bæredygtighed på basis af bedriftsdata
og landmandens egne oplysninger. Gennemgangen og
dataopsamlingen samles i et visuelt edderkoppespind.
Dette giver bedriften et konkret billede af bæredygtigheden

Omvendt kan RISE-analysen også være med til at
konfrontere bedriften med de forhold, som er en
udfordring. En samlet RISE-analyse kan derfor være
et godt udgangspunkt til at skubbe gang i en positiv
udvikling på bedriften.

HR-chef & afdelingsleder økonomi
mkp@khl.dk

COVID-19 situationen i Danmark betyder, at der er
forlængede frister for indberetninger og indbetalinger i
2020, men skattestyrelsen anbefaler dog, at der stadig
indberettes rettidigt.
Har du negativ momsangivelse får du hurtigt beløbet retur,
og har du positiv angivelse er det en individuel vurdering
ift. betaling. Som udgangspunkt anbefaler vi at tilsvaret
betales samtidig med angivelsen.
Generelt hjælper du os ved at sende bilagene ind løbende
eller minimum kvartalsvis. Det betyder nemlig, at vi bedre
kan benytte os af og udvikle de elektroniske automatikker
i vores regnskabssystem. Samtidig kan vi, ved at få tilsendt
materialet oftere, udligne arbejdspukler og reducere
overarbejdsmængden for regnskabsassistenterne.
På forhånd tak.
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SKAL DIN FAMILIE OVERTAGE EJENDOMMEN?
STÅR DU over for et generationsskifte, skal du være opmærksom på, at der er nye ejendomsvurderinger på vej.
Skrevet af Mette Hjøllund-Jensen

Fastsæt ejendomsværdien rigtigt
I forbindelse med familieoverdragelser af fast ejendom
er det muligt at fastsætte værdien af ejendommen til 15
% lavere end den offentlige ejendomsvurdering.

Advokat
mhj@khl.dk

Alle landbrugsejendomme vurderes fremadrettet på
baggrund af nye vurderingsregler og der må derfor, for
nogle ejendomme, forventes en væsentlig stigning i
ejendomsskatten.

Kolding Herreds Landbrugsforening

Udnyt købsretten
Hvis ikke du vil overdrage ejendommen nu, har du også
mulighed for at give dine børn en tidsbegrænset køberet
på en købspris svarende til den offentlige vurdering minus
15 % forudsat, at du endnu ikke har fået den nye vurdering
af ejendommen.

Det kan derfor være en god idé allerede nu at tage højde
for dette ved et kommende generationsskifte.

MÆRKEDAGE

Skatteministeriet har i et udkast af 4. maj 2020 lagt op
til, at 15 % reglen som udgangspunkt ændres til en 20 %
regel, men dette er endnu ikke vedtaget.

For ikke at udløse skat i henhold til kursgevinstloven må
køberetten maksimalt være gældende i 12 måneder.

RECEPTION
Skrevet af Lars Schmidt

FREDAG D. 7. AUGUST fylder fjerkrækonsulent
Palle Vinstrup 60 år.
Planteavlsmedhjælper Søren Rask-Petersen havde 20 års
jubilæum d. 20. marts
2020.

I den anledning holder KHL reception for Palle fredag d. 7.
august kl. 12.30 og kl. 15.00.
Samtidig ønsker vi ham tillykke med 35 år i arbejdstøjet
for fjerkræbranchen.
Tilmelding nødvendig på www.khl.dk.

Vi glæder os til at se dig.
Bestyrelsesmedlem
Jens Christian Kock
Hertel blev 40 år d. 9.
april 2020.

Regnskabsassistent
Ebbe Lauge Krogsgaard blev 60 år d. 8.
maj 2020.

Regnskabsassistent
Anette K. Poulsen
bliver 60 år d. 21. juni
2020.

Regnskabsassistent
Ella Møller bliver 60
år d. 19. juli 2020.

Regnskabsassistent
Annette Hamann bliver 50 år d. 11. august
2020.

JUBILARER

Kolding Herreds Landbrugsforening

VI ØNSKER Grethe og Anette tillykke med deres jubilæum.
Sekretariatsleder
Grethe Boel Ovesen har
40 års jubilæum d. 1.
juli.

PERSONALENYT
TILLYKKE TIL vores dygtige elever, der
snart er udlært - og velkommen til
Majbritt.
Den 15. august 2020 er eleverne Camilla Dahl
Schmidt (tv) og Pernille Brink Gaedt (th) udlært
i regnskabsafdelingen. De fortsætter begge som
regnskabsassistenter hos KHL.

Den planlagte reception
er aflyst, og jubilæet
markeres alene internt
hos KHL.

Regnskabsassistent
Anette Thomsen har
25 års jubilæum den 1.
august.
Jubilæet
markeres
internt hos KHL.

Den 1. februar 2020 ansatte vi regnskabselev
Majbritt Hansen. Majbritt havde allerede et godt
kendskab til KHL og kunderne, da hun både har
været i praktik under sit bachelorstudie og senere
løst tilknyttet til regnskabsafdelingen.

