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AKSEN

PLANTENYT

- BLIVER AGERSNEGLE ET PROBLEM I EFTERÅRET?

Fig 1:
Agersnegle i korn

Skrevet af Morten Knutsson
Planteavlskonsulent
mok@khl.dk

VI VURDERER, at den ekstremt tørre sommer
har bevirket en langt mindre opformering af
agersnegle end sidste år.
Der vil dog, på trods af tørken, stadig være en masse
snegleæg i hulrum i jorden. Disse æg vil i mere eller mindre grad klække, når der kommer nedbør. Gennem de
sidste 3-4 uger har vi set de første tegn på snegle i markerne.

Fig 2:
Agersnegle i raps

Forebyggelse
Sneglene kan ikke lide at blive forstyrret på overfladen,
og det er almindeligt kendt, at gentagne lette jordbehandlinger i overfladen inden såning af vintersæd mindsker antallet af snegle. Tidlig såning og en ensartet sådybde i kompakt såbed vil ligeledes være et værn mod
sneglene.
Kontrol
Fra såningen er udført til afgrøderne står på marken som
planlagt, er det vigtigt at tjekke afgrøderne ofte for eventuelle sneglegnav og udhulede kerner. Er der mange
snegle, kan en nyfremspiret rapsmark eller et frøgræsudlæg blive ædt på blot et par dage. En effektiv kontrol

for snegleangreb forebygger mange uproduktive huller i
markerne.
Bekæmpelse
Meget ofte er det kun dele af marker, der er angrebet
af snegle, og der er mange penge i at finde netop disse
pletter og sætte bekæmpelsen ind her. Bekæmpelse sker
bedst med 3-5 kg/ha HP Sluxx eller lignende. Gentagne
behandlinger med små doseringer har gennem mange år
vist det bedste resultat.
Udbring aldrig sneglekorn før udsigt til nedbør. Helst
mindst en nat uden nedbør efter udbringning.
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SKAT ER I FULD gang med at indsamle mere
detaljerede oplysninger om erhvervs- og
landbrugsejendomme.

For landbrugsejendomme under 35 ha er fristen for indberetning af BBR-opdatering d. 31. oktober 2018. For
landbrugsejendomme over 35 ha er fristen d. 31. december 2018.

Skrevet af Carl-Martin Hansen

Vi er klar til at booke møder og hjælpe dig med din
BBR-opdatering. Kontakt Pia på +45 7634 1761 eller skriv
til pmj@khl.dk.

Økonomikonsulent
cmh@khl.dk

For dig betyder det, at din landbrugsejendom skal opdateres med nye anvendelseskoder. Derudover skal der ske
en registrering af visse typer af tekniske anlæg fx siloer,
gylletanke og halmfyr.

PLØJEKURSUS
23. OKTOBER 2018

OVER 75 % af plovene i Danmark er forkert
indstillet. Det resulterer i dårligt pløjearbejde
samt øget slidtage og brændstofforbrug.
Skrevet af Anders Smedemand Musse
Planteavlschef
asm@khl.dk

NYE REGLER PR. 1 OKTOBER

OPTJENING TIL DAGPENGE OG EFTERLØN
Reglerne er komplekse, men vigtige at forstå, hvis man på et senere tidspunkt vil have muligheden for at få udbetalt dagpenge og efterløn.
Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent
thp@khl.dk

Dagpenge

Er du én af dem, der måske ikke har indstillet din plov
korrekt, kan du på vores pløjekursus i oktober få fif og
tricks af den tidligere verdensmester i pløjning Jens Iversen.

Indkomstkravet til dig, der skal på dagpenge er 228.348
kr. i 2018. Her kigger man på de 12 bedste måneder inden for de seneste 3 år med en max indkomst pr. måned
på 19.029 kr. (indkomstloft).

Kursusdagen foregår hos en vært, der ligger jord og maskinhus til dagen. Fra morgenstunden får du en teoretisk
gennemgang af den korrekte indstilling af ploven, og efter frokost sættes du til selv at indstille din medbragte
plov.

Indkomsten tæller med i den måned, hvor arbejdsgiver
har indberettet lønnen uanset hvilken periode, lønnen
dækker. Det er værd at bemærke, at man kun kan medregne 19.029 kr. pr. måned, selvom arbejdsgiver fx har
indberettet månedsløn to gange i samme måned. Det er
derfor vigtigt, at arbejdsgiver regelmæssigt indberetter
løn, og ikke springer nogle af månederne over.

Læs mere på www.khl.dk, hvor du også kan tilmelde dig.
Der er plads til 8 kursister, så du skal være hurtig - de
første pladser er allerede væk.

Beskæftigelseskravet er stadigvæk 1.924 timer inden for
de seneste 3 år. Der er intet maksimum for, hvor mange
timer, der kan medregnes pr. måned, dog skal de være
indberettet inden ledighedsdagen.
For at få udbetalt max dagpenge på 18.633 kr. pr. måned,
kræver det en løn på 22.504 kr. pr. måned (270.050 kr.
pr. år). Dette er også gældende for medarbejdende ægtefæller.
Efterløn
Vil du have max efterløn udbetalt, skal du have en løn
på minimum 270.050 kr. pr. år. Dermed får du udbetalt
223.596 kr. i efterløn.
Med hensyn til efterløn for medarbejdende ægtefælle,
skal du være opmærksom på, at du max kan overføre
235.800 kr. pr. år. Dette er ikke nok til at få max. efterløn
eller dagpenge. Derfor bør du lave en lønaftale med din
ægtefælle på minimum 270.050 kr. pr. år, så din ægtefælle kan få udbetalt max efterløn eller dagpenge. I 2019
skal lønaftalen være større.
De nye regler indebærer også, at mindstesatsen fjernes,
samt at sygdom og barsel kan forringe muligheden for
en god sats.
Kontakt os, hvis du har brug for at vide mere om de nye
regler for optjening.

INGEN KAN ÆNDRE FORTIDEN
- MEN FREMTIDEN ER DIN EGEN

2016 og 2017 var gode, solide år. Der var ordentlige priser på animalske produkter og en god
høst til planteavlerne.
Skrevet af Hans Christian Carstensen
Bestyrelsesmedlem
KHL

Regnskabsopgørelserne viste desuden, at en stor del af
indtjeningen blev brugt til at afdrage gæld. Det gør en
virksomhed stærkere til at klare dårlige tider.
Vi ved alle, at dårlige tider kommer igen, og nu står vi
midt i en sådan tid. Det er utroligt, så hurtigt det svinger.
Som smågriseproducent oplevede jeg for et år siden en
kæmpe efterspørgsel efter grise. Nu er grisene næsten
ikke til at komme af med. Faktum er, at der produceres
for mange grise.
Jeg er 41 år og rigtig glad for at være svineproducent,
men efterhånden er jeg også sikker på, at jeg ikke skal
udvide yderligere. Jeg møder mange jævnaldrende, som
har samme opfattelse. Dette ser jeg ikke kun som noget
negativt, men mere som et tegn på et erhverv, der ikke
kører i blinde. Hvis trenden går i retning af, at forbrugeren spiser mindre kød, nytter det ikke, at vi producerer
mere.
I forhold til planteavlen var mit dårligste udbytte i år
uvandet vårbyg, som kun gav 32 tdr. Det er ren underskudsforretning. Der findes mange steder i verden, hvor
der aldrig høstes mere, og dette kan folk fint leve af.

Problemet er blot, at vi har for store omkostninger til
at klare sådan en høst, som vi har haft i år. Ud over, at
der skal lægges politisk pres på at komme af med nogle
skatter og afgifter, bliver vi også nødt til at se indad. Når
der skal købes jord, kan det ikke nytte noget at regne
med rekordudbytter hvert år. Der skal også være plads
til tørkeår.
Ingen kan lave om på fortiden, men jeg vil kraftigt opfordre til at huske det i fremtiden. Især i forhold til forpagtningerne skal der nytænkes, så også bortforpagter
er med til at tage en del af risikoen. Hvis landmanden
skal overleve på den lange bane, skal dette tænkes ind
i fremtidens forpagtningskontakter.
Jeg tror ikke på tørkehjælp. Jeg mener, vi skal kunne
klare de udsving der kommer, og lære noget af den
modstand, man møder livet igennem.

LANDMANDS
PENSION

HVORDAN VIL DU leve, når du går på pension,
og hvad skal der være til de efterladte?
Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent
thp@khl.dk

LandmandsPension er en optimal forsikringspakke med
fleksibel pensionsopsparing - og så er den skræddersyet
til medlemmer af L&F og har dermed en række fordele
for dig.
I ordningen er der indlagt en forsikring ved tab af erhvervsevne samt mulighed for tilvalg af fx livsforsikring
og børnepension.
Brug et par minutter på at overveje, hvordan du, din familie og ansatte er stillet i forhold til pension. Med de
rigtige forsikringer kan du sikre dig selv og familien langt
billigere end du tror.

RAMT AF TØRKE

SVINEKONGRES

SKAB OVERBLIK, OG LAV EN PLAN

23. - 24. OKTOBER 2018

ÅRETS UDBYTTER i marken er nu stort set kendte. Tørken i 2018 har ramt meget forskelligt på
tværs af landsdele og bedrifter.
Skrevet af Christian Raun
Driftsøkonomikonsulent
chr@khl.dk

Hvad har tørken kostet på din ejendom?
Det er nu, der skal skabes overblik over avlen i marken.
Hvor meget lavere blev den samlede avl og hvor meget
betyder det i værdi i kr.? Husk at fraregne de eventuelle
sparede omkostninger, der har været til tørring, diesel,
maskinstation med videre.
Lav efterfølgende et regnestykke på likviditeten. I nogle
tilfælde påvirker et eventuelt lavere udbytte i marken likviditeten allerede nu, såfremt avlen sælges i høst. For
andre vil et lavere markudbytte først vise sig i løbet 2019
i ekstra indkøb af foder med videre.
Husk at lave et estimat for tørkens konsekvenser for hele
det kommende år. For især mælkeproducenter kan en
dårligere grovfoderkvalitet bevirke højere omkostninger
til kraftfoder det kommende år.

Lav en plan, og få den godkendt af kreditgiver
Reducering af besætningen og dermed produktionen
kan været et alternativ for husdyrproducenter, hvor der
er ikke er tilstrækkeligt med foder og/eller, hvor prisen
på indkøbt foder bliver for høj.
Brug fagkonsulenterne, og skab ro
Brug fagkonsulenterne til at få beregnet alle følgevirkninger. Det er desuden vigtigt, at dine kreditgivere
godkender planen. Især i de tilfælde, hvor der sker en
væsentlig reduktion i besætningen og dermed også i
værdien af besætningen på bedriften.
I mange tilfælde viser det sig heldigvis, at konsekvenserne af tørken ikke er helt så voldsomme som først
frygtet. Et godt overblik kan derfor være med til at skabe ro på situationen, og fokus kan rettes på det kommende år.

HVORDAN STÅR det til i branchen? Hvad sigter
vi efter? Og når vi vores mål?
Skrevet af Jens Brandenborg
Driftsøkonomikonsulent
jbr@khl.dk

I år er der skruet op for debatterne, og nogle af de største eksperter i branchen er samlet til foredrag og workshops, så du kan godt glæde dig.
Årsmøde
Tirsdag formiddag indledes årsmødet med debat og beretning fra Erik Larsen, formand for L&F samt Christian
Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.
Kongres
Sammensæt selv dit program med brancherelateret debat og faglige input, så du klædes på med den nyeste viden og konkrete værktøjer i branchen.
Mød finansministeren og nationalbankdirektøren
Få status på nationens økonomi samt landbrugets betydning for dansk økonomi.

FORPAGTNING - FÅ AFTALEN SORT PÅ HVIDT, OG UNDGÅ TVISTER
UANSET, om du skal forpagte eller bortforpagte jord, er det vigtigt at få styr på alle forhold, der er relevante for din forpagtning.
Skrevet af Lars Rafn
Advokat
lar@khl.dk

også flere år efter, at forpagtningsaftalen er indgået.
Det betyder, at glemte dele af aftalen altid kan findes.
En god forpagtningskontrakt hjælper også med at finde svar og løsninger på tvister eller udfordringer, der
opstår undervejs i forpagtningsforholdet eller efter forpagtningsforholdets ophør.

Vi hjælper med alle juridiske forhold i relation til forpagtning og udarbejder/gennemgår også gerne forpagtningskontrakten.
Kontakt os, og få personlig rådgivning:

Sådan som landbruget har udviklet sig, er der mange forhold, du skal have styr på i forbindelse med forpagtning.
Derfor anbefaler vi, at du udarbejder en forpagtningskontrakt.
Med en forpagtningskontrakt findes aftalen sort på hvidt,

Thorbjørn Pedersen
thp@khl.dk

Helge Lund
hlu@khl.dk

Niels Peter Madsen
npm@khl.dk

Ole M. Pedersen
opm@khl.dk

Lars Rafn
lar@khl.dk

MANGLENDE BILAG GIVER NYE UDFORDRINGER
25. MAJ trådte EU’s persondataforordning i
kraft, og det giver os lidt udfordringer, når vi
mangler bilag fra leverandører og kreditorer.

Skrevet af Marie Kock Pedersen
Afdelingsleder økonomi & HR-chef
mkp@khl.dk

Når du sender/scanner bilag til bogføring/regnskab,
skal du fremover være opmærksom på, at alle bilag er
med.
Vi har tidligere kunne fremskaffe afregninger, fakturaer
og kontoudtog m.m. ved de fleste af leverandørerne/
kreditorerne, men med begrundelse i persondataforordningen, er der nu en lang række virksomheder, hvor
det ikke længere er muligt for os at få tilsendt disse bilag.

Virksomhederne vil gerne fremsende bilag til dig som
kunde, og i enkelte tilfælde til os, hvis vi har en skriftlig
fuldmagt.
Vores opfordring er derfor, at du, inden materialet afleveres til os, har tjekket om bilag er med/indscannet. Hvis
ikke beder vi dig tage kontakt til leverandøren/kreditoren og få dem til at sende de manglende bilag.
Vi håber på din forståelse for, at vi fremover vil kontakte
dig lidt flere gange, hvis der mangler bilag, og at det ofte
vil være noget, som skal ordnes forholdsvist hurtigt.

RENTEMØDE
TID TIL STATUS

SEPTEMBER måned byder blandt andet på
dette års rentemøde, hvor du kan møde
Nykredits chefstrateg Klaus Dalsgaard.
Skrevet af Jørgen Thorø
Cheføkonom
jft@khl.dk

Er du interesseret i at høre om den lave rente, den finansielle situation og hvilke lånetyper, der hitter lige nu,
skal du sætte kryds i kalenderen torsdag d. 27. september 2018.

SENIORBUDGET

NYE PENSIONSREGLER
PENSIONSREFORMEN 2018 (skatteaftale) ændrer flere elementer i forbindelse med pensionsopsparing. Her finder du et udsnit af de nye regler:
Aldersopsparing

Skrevet af Jørgen Nielsen

Der kan fremover indskydes 5.100 kr./år og de sidste 5
år før folkepensionsalderen kan der indskydes 46.000 kr.
Tidligere var det muligt at indskyde 29.600 kr. (2017).

Økonomikonsulent
jrn@khl.dk

Der indføres et ny skattefradrag, som kommer oveni det
fradrag, der har været gældende tidligere. Pensionsfradraget beregnes på grundlag af indskud på livrente og
ratepensioner, og gives som et ligningsmæssigt fradrag.

Denne aften holder KHL sit årlige rentemøde. Jørgen
Thorø er som sædvanlig aftenens vært, og sammen med
chefstrateg Klaus Dalsgaard fra Nykredit tager han dig
med inden for i den finansielle verden.

Uanset om skattereglerne tilgodeser pensionsopsparing
i mere eller mindre grad, er det vigtigt at forholde sig til,
hvordan ens egen opsparing til pension er, og om den
dækker de ønsker, der er til økonomien som pensionist.

Fokus på verdensøkonomien
Hvordan vurderes den finansielle situation lige nu?
Bud på renteudviklingen
Strategi for lån
Lånetyper

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i hele formuen
(friværdi i ejendom, sommerhus, værdipapirer, udskudt
skat, pensionsopsparing m.m.) og ikke kun de tal, der nu
engang er opsparet på en pensionsordning.

Læs mere på www.khl.dk, hvor du også skal tilmelde dig.
Vær opmærksom på, at der i år er begrænsede pladser.
BEMÆRK! Rentemødet holdes i år hos Bramdrupdam
Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.
Vi glæder os til at se dig.

For nye ordninger bliver det muligt at starte udbetalingen 3 år før folkepensionsalderen, hvor det tidligere var
5 år før og/eller 60 år. Ratepensioner udbetales over 30
år, mod 25 år tidligere. Aldersopsparing betales normalt
som en engangssum, men kan også udbetales delvis eller
i rater.
Senior Wealth – Senior Budget

Program for rentemøde
•
•
•
•
•

Udbetalingstidspunktet

Fradraget indfases fra 2018 – 2020 og bliver på 32 %,
dog 12 %, når der er mere end 15 år til folkepensionsalderen. Fradraget beregnes af indskud på op til 70.000
kr.

Kontakt os, hvis du er brug for en snak om pension og/
eller et Senior Budget.

NYANSÆTTELSE & MÆRKEDAGE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

I AUGUST bød vi velkommen til 4 nye medarbejdere. Samtidig siger vi tillykke med den runde
fødselsdag samt 10- & 20-års jubilæum til andre.
Pernille og Camilla er startet som elever i regnskabsafdelingen, Johannes er startet som juniorkonsulent med
fokus på driftsøkonomi, og Majbritt er vores nye praktikant.

Poul Bøving Christensen ønskes tillykke med fødselsdagen, og til Lars Schmidt og Peter Føns Knudsen siger vi
tillykke med jubilæet.

Tag godt imod dem.

Pernille Brink Gaedt
Elev, regnskabsafdelingen

Camilla Dahl Schmidt
Elev, regnskabsafdelingen

Johannes Duus Hald
Juniorkonsulent

Majbritt Hansen
Praktikant

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

Næstformand i bestyrelsen
Poul Bøving Christensen
- fylder 40 år d. 21. september.

Chefkonsulent Miljø & Fjerkræ
Lars Schmidt
- har 20-års jubilæum d. 1. oktober.

Økonomikonsulent
Peter Føns Knudsen
- har 10-års jubilæum d. 1. november.

