KHL

SEPTEMBER 2019

AKSEN

SKAL VI SKYNDE OS AT LÅSE RENTEN FAST?
- DET KORTE SVAR ER NEJ

DEN INTERNATIONALE ØKONOMI har siden finanskrisen haft den længste sammenhængende vækstperiode i 50 år. Inflationen har trods væksten været meget lav samtidig med, at beskæftigelsen har været god. Forbrugerpriser og renter har jf. den lave inflation gjort samfundet rigere
uden, at der nødvendigvis skulle inflation til.

Skrevet af Jørgen Thorø
Cheføkonom
jft@khl.dk

Dette er præcis det, Japan har oplevet i de seneste 25 år
med nulrente og 40 år med næsten ingen inflation.
Vi har med andre ord været igennem en højkonjunktur og
står nu foran en længe ventet lavkonjunktur. I en periode
med lavkonjunktur vil alt gå nedad fx færre i beskæftigelse
og recession (negativ vækst to kvartaler i træk).

Inflationen falder og ender måske med deflation. Deflation
gør, at varerne bliver billigere i morgen, hvorfor man så
ikke har travlt med at købe, og det hele går mere og mere
i stå. Dette skift mellem højkonjunktur og lavkonjunktur
har altid været gældende, men det nye er, at det nu også
vil føre til skiftevis inflation og deflation.

Samfundsmæssigt har vi de seneste år fået flere kunstige
skub i retning af en lavkonjunktur. Her tænkes på
handelskonflikten mellem USA og Kina, hvor investorerne
søger i sikker havn via obligationer og guld. Her har
Danmark haft en fordel, som har øget efterspørgslen på
obligationer og derved medvirket til en lavere rente.

I fortiden var der med mellemrum en krig, hvorefter alt
skulle bygges op igen. Krige ønskes ikke og samfundet
kan fint leve med, at hjulene ikke løber så stærkt. Det
medfører så bare en rente omkring et nul, hvilket vi skal
vænne os til.

Seneste rentemøde i den Europæiske Centralbank viste
tegn på både rentenedsættelse og nye obligationsopkøb.
Yderligere har vi regeringskrisen i Italien og Brexit, som
også giver utryghed og bremser væksten. Alt i alt er der ikke
meget, som tyder på en væsentlig højere rente foreløbig.

OPDATERING I BBR KAN UDLØSE KRAV OM
BYGGESAGSBEHANDLING

SIDEN 2018 er BBR-registret for landbrugsejendomme mange steder blevet opdateret. Dette
er sket efter henvendelse fra Skat, der ønskede mere detaljerede oplysninger som grundlag for
ejendomsvurderingen.
Skrevet af Palle Vinstrup
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Landskonsulent fjerkræ
pvl@khl.dk

Hvis de indberettede oplysninger ikke stemmer overens
med de oplysninger, kommunen har registreret, kan
det i nogle tilfælde udløse krav fra kommunen om
lovliggørelse af den pågældende bygning.

Står man derfor med en bygning, som efter kommunens
opfattelse skal lovliggøres, skal bygningen som
udgangspunkt byggesagsbehandles efter de bestemmelser, som var gældende på opførelsestidspunktet.
Da de byggetekniske regler og brandreglerne har ændret
sig en del gennem årene, kræver det en konkret vurdering
i det enkelte tilfælde for at få løst en mulig udfordring. Vi
hjælper gerne med rådgivning i disse sager.
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TJEK DIN

FORSKUDSOPGØRELSE

SUMMAX OG DASHBOARD

GIVER DIG LETTERE BOGFØRING OG OVERBLIK

NORMALT udarbejder Skat kun én forskudsopgørelse. Det sker i november, og beregnes
primært ud fra to år gamle tal.

TÆNK, hvis du var fri for at printe dine regninger, og aflevere dem til KHL? Eller tænk, hvis du
hurtigt kunne skabe dig et overblik over din økonomi og produktion? Summax og Dashboard
gør dette til virkelighed

Skrevet af Jesper Nedergaard

Skrevet af Karsten Nielsen

Økonomikonsulent
jne@khl.dk

Digitaliseringschef og økonomikonsulent
kni@khl.dk

Hvis du allerede nu kan se, at du i 2019 får et større resultat
end i 2018, kan du komme til at betale for lidt løbende skat
i de sidste måneder af 2019 med en restskat og dag-til-dag
renter til følge.

Lettere bogføring med Summax

Autoforskud
Ser Skat, fx ud fra sidste års regnskab, at der forventes store
ændringer, udarbejder de automatisk et autoforskud. Et
autoforskud kan for nogle medføre et forøget likviditetstræk, hvis der i 2018 var større indkomst end der forventes
i 2019.
I august sendte Skat disse autoforskud ud til alle
selvstændige erhvervsdrivende, hvor selvangivelsen
for 2018 afviger med mindst 5 % og minimum 5.000 kr. i
yderligere skattebetaling fra forskudsregistreringen for
2019.
Det er derfor vigtigt, at du får tjekket din forskudsopgørelse
for 2019 – og særligt som erhvervsdrivende med svingende
indtægter.
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 er velkommen til at kontakte din
rådgiver for hjælp til forskudsregistreringen.
Til november modtager du en ny forskudsopgørelse for
2020.

Får du regninger tilsendt som en pdf-fil, skriver dem ud
på papir og afleverer dem til KHL?
Dette kan gøres langt mere elegant med Summax
elektronisk arkiv. Når du modtager en mail med en
regning vedhæftet som en pdf-fil, skal du nemlig blot
videresende mailen til dit Summax-arkiv.
Du har let adgang til Summax, både fra computer, tablet
og smartphone. Du styrer selv, hvem der har adgang til
dit arkiv, typisk vil det være hensigtsmæssigt at give din
regnskabsassistent adgang. Desuden er det nemt for alle
at finde de relevante bilag i Summax.

Dashboard – Et digitalt instrumentbræt
Dashboard er et økonomisk og produktionsmæssigt
instrumentbræt over hele din bedrift. Det opdateres hver
dag, og giver et solidt fundament for at træffe de rigtige
beslutninger i hverdagen.
Derfor vil du også hurtigt se, hvis der er en negativ udvikling
i din økonomi eller produktion, og du kan nå at reagere,
inden det for alvor påvirker din bundlinje. På den måde får
du dagligt de vigtigste informationer om din virksomhed,
så du ved, hvilken retning du skal styre din produktion i,
hvilke omkostninger du skal være opmærksom på, og hvor
du kan sætte ind med en ekstra indsats.
Dashboard findes i en Free og en Pro version. Free er en
gratis version, som er en appetitvækker på dashboard Pro.
Kontakt din regnskabskonsulent, hvis du vil vide mere om
Dashboard.

Summax-arkivet er også integreret med Ø90, og giver
dermed let adgang fra Ø90 til regnskabsbilagene. Derudover indeholder Summax også et faktureringsprogram.
Når du bruger dette til at udarbejde dine fakturaer,
bogføres de samtidig i Ø90.
Kontakt din regnskabsassistent, hvis du er interesseret i
at slippe for dine regnskabsbilag på papir.

KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

KOLDING KOMMUNE starter lige om lidt revision af de danske vandløbsregulativer. KHL følger
processen tæt, og opfordrer til dannelse af vandløbslaug, der er en god måde at opnå en tættere og mere forpligtende dialog med kommunen på.
Skrevet af

NYT MILJØTILSKUD TIL
KVÆG & GARTNERI
Fra 1. oktober og frem til 3. december 2019 er
det igen muligt at søge investeringstilskud til på
forhånd definerede teknologier til enten kvæg
eller gartneri.
Der kan fx søges tilskud til gylleforsuring,
teltoverdækning til gylletanke eller LED-lys
til kvægstalde. Som noget nyt er der også på
forhånd defineret tilskudsberettigede priser på
de enkelte teknologier.
Der skal investeres mere end 300.000 kr. i
kvælstofreduktion eller 100.000 kr. i energireduktion, før der søges tilskud.
På KHLs hjemmeside kan du finde mere
information. Du kan også kontakte Inger Knude
på +45 7634 1793.

chefkonsulent Lars Schmidt &
næstformand Poul B. Christensen

Offentlige vandløb er omfattet af et vandløbsregulativ,
som blandt andet fastlægger vandløbets skikkelse
og vedligehold. De fleste regulativer er af ældre dato,
og kommunerne ser derfor et behov for at få lavet en
opdatering.
Fra landbruget har vi opfordret kommunerne til at
afvente en forventet snarlig ændring af vandløbsloven,
men flere kommuner, heriblandt Kolding, har alligevel
valgt at påbegynde arbejdet nu. Der er mellem Kolding
Kommune og landbruget aftalt en proces, som sikrer
tidlig inddragelse af lodsejerne.

Arbejdet med revision foregår etapevis, sådan at de
enkelte vandløbssystemer (i øjeblikket er der fire
overordnede vandområder) gøres færdige enkeltvis. Ifølge
kommunen vil man starte med Taps Å systemet i efteråret
2019, hvor der vil blive indkaldt til et orienteringsmøde for
lodsejerne.
Lodsejermøder
KHL og SLF vil deltage på lodsejermøderne, og blandt
andet orientere om mulighed for at etablere vandløbslaug.
Vandløbslaug er specielt brugbare, når vi snakker om
vandløb, hvor der opleves udfordringer med vedligehold
og vandafledningen.
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- JEG GLÆDER MIG

OVER DEN INTERESSE, BEFOLKNINGEN VISER
I SKRIVENDE STUND er høsten så godt som overstået. Meldinger om udbytter fra kolleger og rådgivere er mange og svingende. Desværre er priserne faldet, og har man ikke dyr, der kan aftage
kornet, kan det måske være svært at relatere sig til meldingerne fra SEGES om årets rekordhøst.
Skrevet af Peter Baungaard Sørensen
Bestyrelsesmedlem

KHL
Vores egne medier skriver en del om disse udbytter - gode
som dårlige, men det vil være skønt at opleve, at de måske
vil spare lidt på blækket. Jeg oplever nemlig fra både
finansielle samarbejdspartnere og den menige befolkning
en vis undren over, at der er så kort fra krise til gode tider.
Når det er sagt, er vi jo alle i besiddelse af en stor og
velbegrundet faglig stolthed. En stolthed, der kommer
til udtryk, når udbyttet er betydeligt større end sidste år.
Personligt er høsten på Dalgaard gledet fornuftigt, og der
har været tid til at få halmen dejligt tør i lade – samtidig
er det endda lykkedes at få både raps og frøgræs rettidig
i jorden.

Her på Dalgaard er mejetærskeren nu kørt i maskinhuset
og forberedelserne til vores værtskab ved dette års
Åbent Landbrug er i fuld gang. To-do-listen er lang, men
vi arbejder os stille og roligt ned gennem punkterne. Vi
glæder os vildt til dagen, som er d. 15. september, og er
overbeviste om, at det bliver en fantastisk dag, hvor vi
som erhverv igen stolt kan fremvise vores produkter og
bedrifter til den danske befolkning.
Med håbet om, at I alle har haft en tilfredsstillende
høst, ønsker jeg jer alle en rigtig god arbejdslyst i den
kommende tid, hvor næste års avl skal etableres.

DEN NYE
FERIELOV

DEN 1. september 2019 startede overgangsåret i den nye ferielov.
Skrevet af Charlotte K. Pontoppidan
Regnskabsassistent
ckp@khl.dk

Det betyder, at den ferie, man optjener i perioden fra d.
1. september 2019 til d. 31. august 2020 indefryses hos
den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, og ikke kan
afholdes eller udbetales til lønmodtageren.
Derfor er det vigtigt at få indberettet den ferie, som lønmodtageren har optjent til og med d. 31. august 2019
korrekt, så denne ikke fejlagtigt bliver indefrosset.
Har du spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til
at ringe til KHLs Lønservice.

Èn af de ting, der gang på gang glæder mig, er den
interesse, der er for høsten i lokalbefolkningen. Mange
holder ind og skuer ud på de flotte høstmaskiner og nogle
drister sig endda til at spørge, om de må køre med.
Jeg synes, det er helt fantastisk at opleve denne interesse.
Jeg har endda set beskrivelser på Facebook som
fortæller, hvor man kører og hvornår folk kan få en tur i
mejetærskeren – hvilket overskud i en travl tid.

REGULERING AF PENSION FRA UDBETALING DANMARK
UDBETALING DANMARK (UBD) sender i 3. kvartal 2019 breve ud vedrørende regulering af folkepensionen for 2018.
Skrevet af Jesper Nedergaard
Økonomikonsulent
jne@khl.dk

Når UBD gør din pension op, sammenholdes din
årsopgørelse med din forskudsopgørelse. Hvis
oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale
pension tilbage. Det er derfor vigtigt, at du altid opdaterer
forskudsopgørelsen med dine nyeste oplysninger.
Skal du betale pension tilbage, sender Skattestyrelsen dig

en ny årsopgørelse, hvor din indkomst er rettet. Samtidig
sender UBD dig op til tre indbetalingskort, som du kan
vælge at benytte til at tilbagebetale beløbet. Du kan
også vælge at kontakte UBD, hvis du ønsker en længere
afdragsordning.		
Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlevers
indkomst også indgår i beregningen af din pension.
Skal du have pension udbetalt, får du ikke en ny
årsopgørelse fra Skattestyrelsen, da beløbet regnes som
en del af din indkomst i det indeværende år.

R2 KURSUS I ROTTEBEKÆMPELSE

ONSDAG D. 30. OKTOBER KL. 8 - 16

EN SUCCESFULD rottebekæmbelse forudsætter et indgående kendskab til rottens biologi og
viden om de mest udbredte resistenser hos rotterne.
Skrevet af Inger Knude
Miljø- og projektkonsulent
ika@khl.dk

Efteråret er lig med rottetid. Nu kan du være på forkant
ved at tilmelde dig vores R2 autorisationskursus, som vi
holder onsdag d. 30. oktober fra kl. 8.00 - 16.00 hos KHL
i Kolding.

Kurset giver dig ret til fremadrettet at bekæmpe
rotter på din ejendom - også med visse kemiske
bekæmpelsesmidler.
På kurset kommer vi blandt anden ind på den
gældende lovgivning, rotters biologi og kendetegn samt
forebyggelse og bekæmpelse i praksis.
Du kan læse mere om kurset på www.khl.dk, hvor du
også kan tilmelde dig.

Kontakt din konsulent, hvis:
• du har forskudt regnskabsår, og skal tilbagebetale et
beløb, da årsopgørelsen ikke automatisk reguleres
• du bliver pensionist i årets løb, eller hvis din situation
ændrer sig undervejs, da UDB kun beregner din pension
ud fra de oplysninger, du giver direkte til dem
• du er i tvivl om du driver en aktiv eller passiv virksomhed
(Når du er aktiv i driften, har du et bundfradrag på 60.000
kr. (2018) ved opgørelse af beregningsgrundlaget for
pensionstillægget)
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GODT TILBUD

TIL UNGE LANDMÆND

ER SKJORTEN BLEVET FOR STRAM?
- FÅ DIN MILJØGODKENDELSE OPDATERET

LANDBRUGET bevæger sig mod stadig større
bedrifter, og der bliver konstant sat større krav
til ejerne og virksomhedslederne.

HAR DU EN miljøgodkendelse, som er ældre end 2 år, er den tilladte husdyrproduktion i de fleste
tilfælde reguleret til et maksimalt antal dyr inden for en specifik dyregruppe, og ofte også med
en regulering efter vægt eller alder.

Skrevet af Johannes Duus Hald

Skrevet af Lars Schmidt

Juniorkonsulent
jdh@khl.dk

Chefkonsulent miljø & fjerkræ
las@khl.dk

I de nye regler får man endvidere ofte en betydelig større
fleksibilitet i sammensætningen af dyr. Fx er køer og kvier
samme dyregruppe, og man kan frit veksle frem og tilbage
uden først at spørge kommunen.

I dag er det derfor et must at kunne sætte sig selv for
bordenden, og drive virksomheden med kompetence og
følelse.

Stemmer dit nuværende dyrehold ikke længere overens
med det oprindeligt godkendte, kan det i mange tilfælde
betale sig at få miljøgodkendelsen opdateret til den nye
”stiplads” regulering.

Handler det om svin og fjerkræ er det også muligt at
søge om fleksibilitet sådan, at man fx har frit valg til at
have enten smågrise eller slagtesvin i samme stald. Forudsætningen er, at man overholder diverse afstandskrav mv.

Her er det nemlig produktionsarealet i stalden, der
godkendes - og vel at mærke uden samtidig regulering
på et maksimalt antal dyr.

Derfor - med en miljøgodkendelse efter de nye regler
reguleres det maksimale antal dyr fremover efter
dyrevelfærdsreglerne, og vil ikke længere være et tema,
når kommunen kommer på tilsyn.

Med det for øje holder KHL i uge 38 et døgn for unge
målrettede landmænd samt nyetablerede. Kurset ”Lær
at sætte dig i direktørstolen” er en kombination af teori
og praktiske øvelser, hvor der sættes fokus på konkrete
teknikker, der gør det nemmere for dig som ung at indtage
pladsen i direktørstolen med succes. Derudover er det
vores mål at skabe netværk med og imellem deltagerne,
og sikre den fortsatte læring og sparring.
Undervejs på kurset er der også rig mulighed for faglige og
saglige debatter med rådgivere og indlægsholder. Dette er
noget, vi har lagt ekstra vægt på i år, hvilket er grunden
til, at vi har udvidet vores tidligere aftenskursus til et helt
døgn.
Læs mere på www.khl.dk, hvor du også kan tilmelde dig

TAG ANSVAR I DE GODE TIDER
- FREMSTILLINGSPRISER OG BUDGETTER

GENERELT oplever vi, at det går tilfredsstillende på landet. Årets høst har været fornuftig, selvom
det på et tidspunkt føltes, som om vi måtte ”stjæle” os til at få kornet hjem.
Skrevet af Johannes Duus Hald
Juniorkonsulent
jdh@khl.dk

Afregningsprisen for svinekød nåede 12 kr. i uge 34, hvilket
er et niveau, vi ikke har set siden 2012/13. Mælkeprisen
fik ikke det fald, som der var indlagt i budgetterne. Derfor
ser vi, at budgetterne for henholdsvis kvæg og svin
afviger positivt i forhold til budgetopfølgningerne.
Men selvom priserne er acceptable, skal der forsat være
fokus på fremstillingsprisen. Vi oplever desværre, at
omkostningsniveauet ofte har en tendens til at stige
sammen med afregningspriserne.

SLÅNING AF BRAK

For svin er der måske en kunstig højkonjunktur på grund
af svinepesten i blandt andet Kina. Derfor er det vigtigere
end nogensinde at få optimeret bedrifterne og opbygge
et finansielt beredskab for dermed at kunne modstå
perioder med lave afregningspriser.
Det anbefales, at regnskabsanalyserne bruges aktivt. Brug
fx fraktilanalysen ved budgetlægning for 2020, da det er
her, der kan blive klarlagt nogle indsatsområder, hvor det
vil være oplagt at sætte ind.
Husk også, at budgettet kan være med til at holde dig
på sporet. Igennem budgetopfølgningerne og/eller
Dashboard vil du kunne følge udviklingen løbende, hvilket
igen kan bidrage til øget fokus på omkostningerne.

NYT ANSIGT

- OG GRÆS

I PLANTEAVL

BRAK - OG GRÆSAREALER, fx vedvarende græs, skal afslås senest d. 25. september. Der kan
dog gælde særlige regler for miljøordninger.
Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent
hmm@khl.dk

Allerede nu kan man se resultatet af satellitkontrollen i
markkortdelen af landbrugsstyrelsens tast-selv service,
hvor markerne er opdelt i grønne, gule eller røde
kategorier.
• Grøn mark betyder, at betingelserne for at få
landbrugsstøtte er overholdt
• Gul mark betyder, at Landbrugsstyrelsen endnu ikke
har kunnet konstatere, om betingelserne for at få
landbrugsstøtte er overholdt. Betingelserne skal være
opfyldt senest 25. september

Som noget nyt er Landbrugsstyrelsen begyndt at
kontrollere aktivitetskravet ud fra satellitfotos. Den nye
kontrolform giver bedre mulighed for selv at holde øje
med, om betingelserne for støtte er opfyldt.

• Rød mark betyder, at betingelserne for at få
landbrugsstøtte med overvejende sandsynlighed
ikke er opfyldt, og der vil blive fulgt op med et fysisk
kontrolbesøg. Først fra 15. oktober vil røde marker
kunne ses på kortene

Den 1. august startede Henrik Kjærgaard Rasmussen på
planteavlskontoret. Henrik er nyuddannet jordbrugsteknolog, og har også en agrarøkonomuddannelse. Desuden
har Henrik flere års erfaring som driftsleder.
Henrik vil, ud over mark- og gødningsplaner, komme til at
stå for udtagning af jordprøver. Derudover vil hans praktiske tilgang komme til at smitte af på en lang række faglige
områder, der skal udvikles til gavn for KHLs landmænd.
Tag godt imod Henrik.

