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Hvem har de rigtige holdninger?
I dansk landbrug er der gennem de seneste år brugt
mange ressourcer på at gøre sig selv berettiget og påpege andres fejl snarere end at fremhæve egne resultater, holdninger og interesser.

nødvendigt, at vi er i stand til at ytre vores forskellige
holdninger, dog med samme mål for øje, nemlig bedst
mulige rammer for landbruget.

Det er objektivt umuligt at gøre sig til dommer over,
hvem der er lykkedes bedst med dette, hvilket i øvrigt også er irrelevant, da det drejer sig om at sikre de
bedst mulige vilkår for de danske landmænd. Ingen
kan være tjent med at diverse landbrugskontingenter
bruges på at modarbejde os selv. Vi bliver stadig færre
landmænd, og vi skal samme vej.
Jeg har svært ved at komme i tanke om en branche,
som favner flere forskelligheder end landbruget. Det
er på en og samme tid det, som gør landbrugspolitik, hvad enten det er lokalt eller på landsplan, til en
vanskelig størrelse at arbejde med. Derfor er det også

I KHL har der altid været plads til, at forskellige synspunkter kan mødes og ikke mindst til, at de kan diskuteres. Det skal der også være i fremtiden. Det tids-

Bestyrelsen

punkt, hvor alle er enige, er der først grund til at være
bekymret.
Jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse i KHL, som
for øvrigt er bredt repræsenteret fra konventionel over
økologi til deltid, vil fortsætte denne linje. Jeg vil samtidig gerne opfordre foreningens
medlemmer til at komme ud af
busken og være aktive i samfundsdebatten omkring landbruget.
Jeg ser frem til et konstruktivt
og bredt samarbejde i landbrugets interesse.
Hans Damgaard
Bestyrelsesformand

Økonomi

Regnskabets time - hva’ så nu?
Mange landmænd får i disse dage regnskabet i sin
mailboks eller ind af døren. I mange tilfælde afspejler prispresset på stort set alle landbrugsprodukter
sig desværre i en bundlinje, som ikke hænger sammen.
Analyser på baggrund af 2013 og 2014 regnskaberne viser, at op mod 15-20 % af samtlige fuldtidslandmænd er presset på både indtjening og gældsbelastning. Jeg tror, vi vil se dette stige, når der analyseres på 2015 regnskaberne.
Vi som rådgivere ser mange regnskaber i løbet af
et år. Vi ser spredningen bliver større og større på

tværs af de forskellige driftsgrene, men også inden for de
forskellige driftsgrene. Det er
naturligt, at der er spredning
på tværs af driftsgrenene, dog
er det atypisk, at der er pres på
alle tre hoveddriftsgrene: svin,
planteavl og mælkeproduktion.
Forskellen på landmænd
Men hvorfor bliver forskellen
større og større inden for den
enkelte driftsgren? Der bliver
analyseret meget på dette, ligesom der analyseres på, hvor
mange landmænd der flytter
sig mellem de forskellige grupper.
Billedet er, at det ofte er de
samme landmænd der klarer
sig godt, og de samme landmænd som er uheldige, hvilket
man godt kan undres over.

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

Der kan selvfølgelig være forhold, som man ikke
kan ændre på såsom bonitet, sygdom og gældssammensætning, men jeg vil påstå, at den største
forskel skyldes driftsledelsen. Der er en gruppe
landmand, som altid får taget problemerne i opløbet, mens andre først opdager problemerne alt for
sent.
Er du en god leder?
I takt med, at bedrifterne er blevet større, stilles der
også større og større krav til lederevnerne, og vi

ser desværre eksempler på, at
én der har drevet en sund virksomhed med 1-2 medarbejdere,
udfordres voldsomt, når virksomheden vokser og antallet af
medarbejdere stiger.
Der findes rigtig mange analyseværktøjer, som i forlængelse
af regnskabet kan vise, hvor udfordringerne og potentialet er,
og som rådgivere vil vi løbende
udfordre den enkelte landmand.
De fleste landmænd ved inderst
inde godt, hvor udfordringer er,
men det kan være svært at få
brudt med gamle vaner og/eller
få skåret virksomheden til.
Vi tror på, at det er bedre, at vi
sammen med den enkelte landmand arbejder på at optimere
den løbende indtjening fremfor
at den enkelte landmand presses af banken, som
ofte tænker kortsigtet.
Derfor! Sørg for, at du selv sidder for bordenden og tager de
beslutninger, der er nødvendige.

Claus Bech Jensen
T: +45 7634 1748
Mail: cbj@khl.dk

Svin
Fokus på nedbringelse af dødeligheden
blandt pattegrise
Projekt PattegrisLIV:

Det kan være en kæmpe udfordring at få bragt totaldødeligheden ned i farestalden. Derfor har der
siden sidste forår kørt et landsdækkende projekt i
30 besætninger, hvor der er sat ekstra fokus på at
nedbringe dødeligheden.
I nogle besætninger er det lykkedes super godt,
mens det i andre desværre er gået i den forkerte retning. Det skyldes i de fleste tilfælde sygdom. Samlet
set er total dødeligheden kun blevet nedbragt med
0,2 % i de 30 besætninger.
Nærmiljø og resultater
Af projektet har vi lært, at det er vigtigt at få lavet en
USK på de døde pattegrise i farestalden. Det gør, at
der kan sættes ind over for de reelle problemstillinger i besætningen.

Derudover er det vigtigt at holde fokus på nærmiljøet ved pattegrisene, så de fx ikke fryser lige fra
fødslen.

Planteavl
Ny skadestærskel
for glimmerbøsser i
raps

En reduktion i dødfødte tæller også som reduktion i
totaldødeligheden. Derfor er der også arbejdet meget med søernes huld samt fiberforsyning til søerne
indtil 4 dage efter faring. I de fleste besætninger har
det resulteret i en reduktion i dødfødte samt en bedre opstart af mælkeproduktionen ved de nyfarede
søer.
Motiverede medarbejdere gør en forskel
Ofte er der enighed blandt medarbejderne om, at
der skal kuldudjævnes, laves ammesøer, splitmalkning, udarbejdes en fast ammesostrategi m.m. Udfordringen er, at opgaverne ikke udføres ens.
Personalet er den vigtigste spiller i at få bragt dødeligheden ned i farestalden. Er medarbejderne motivere og kan motivationen fastholdes, udføres opgaverne til tiden og der følges
op på de gangsatte tiltag. Dermed fastholdes fokus på
at reducere pattegrisedødeligheden.

Claus Rasmussen
T: +45 7634 1787
Mail: clr@khl.dk

Tærsklerne for bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps er blevet opjusteret på baggrund af blandt andet
engelske forsøg.
Det betyder, at der nu skal være flere glimmerbøsser
pr. plante, før det udløser bekæmpelse. Ved tidligt
knopstadie skal der være op til
8 glimmerbøsser pr. plante ved
en plantebestand på 30-50 planter pr. m2. Og i det sene knopstadie skal der være op til 10
glimmerbøsser pr. plante ved
samme plantebestand, før bekæmpelsen udløses.
Der er fire midler med hver sin
virkemekanisme til rådighed.
Det vurderes ikke, at der er den
store forskel på midlerne.

Kvæg

Personalenyt
108 millioner tilskudskroner til
Ole M. Pedersen
kvægstalde
Pr. 1. marts 2016 er Ole Maagaard Pedersen ansat
som driftsøkonomikonsulent i regnskabsafdelingen,
og vil primært have fokus på kvæg, fjerkræ og planteavl. Ole vil også tage
på besøg ifm afslutning
af skatteregnskaber.

Uanset om du er konventionel eller økologisk producent, kan du i år søge tilskud til nybygning, tilbygning og renovering af kvægstalde. En del af tilskudskronerne er desuden øremærket til slagtekalveproduktion.

Ole kommer fra en lignende stilling ved Patriotisk Selskab på Fyn.

Tilskudsmulighederne favner bredt fra jordarbejder
og fundament til tag, ventilation og inventar i basisstalden over miljø- og dyrevelfærdstilkøb som
fx gyllebeholder, ensilagesilo og sygdomsovervågning. Endeligt er det også muligt at søge tilskud til
malkning og mælkeopbevaring.

Vi håber, I tager godt
imod Ole som ny rådgiver hos KHL.

Ansøgningerne prioriteres ud fra en fast defineret

værdiberegning af de enkelte teknologier, der ønskes tilskud til. Inden din ansøgning sendes ind,
beregnes den værdi, ansøgningen er blevet tillagt
i ansøgningssystemet. Det forhindrer tovtrækkeri
om, hvorvidt projektet lever op til minimumskravene for at opnå tilsagn om tilskud.
Om din miljøgodkendelse, byggetilladelse og finansiering er på plads kommer også til at indgå i prioriteringen af din ansøgning. Husk! Der følger en række forpligtelser med, hvis du udnytter muligheden
for tilskud til en investering.
Inger Knude & Rasmus Lundegaard
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På en god forårsdag
Dejligt, at krokusser og erantis titter frem og vidner
om forår. Dejligt, at landbrugspakken blev vedtaget
– også selvom der gik politik i den.

ser for landbrugsprodukterne på et i forvejen oversvømmet marked. Det er blevet alles kamp mod alle
for overlevelse.

Endelig kan vi glæde os over, at det igen bliver muligt at lave kvalitetsfoder til vores dyr, og sætte godt
korn til salg. Det vil forbedre vores konkurrenceevne i forhold til udenlandske kollegaer, men det kan
nok ikke redde landbrugets dårlige økonomi alene.

Bankerne tænker kortsigtede løsninger. Kan de spare et par millioner ved at eftergive 20, så vælger de
den vej. Problemet er blot, at produktionen er den
samme, og der vil komme nye landbrug, der skal
hjælpes.

Udbud og efterspørgsel styrer prisen på vores produkter. Selvom vi giver lønforhøjelser til direktører
og ansatte, er det de uliges kamp at sikre højere pri-

Inger Knude
T: +45 7634 1793
Mail: ika@khl.dk

Måske er det ønsketænkning at håbe på, vi kan producere mindre og få en højere pris for varerne – for
hvad er alternativet? Skal vi gøre som i de sidste
30 år? Løbe hurtigere og hurtigere og blive mere og
mere effektive? Kan vi løbe
fra vores egen skygge?
Det gode ved os landmænd
er, at vi er optimistiske og arbejdsomme – og på en god
forårsdag kan vi klare alt.

Hans Peter Hansen
Bestyrelsesmedlem

Kvæg

Mælkeprisen under pres
På kvægkongressen blev der konstateret, at mælkeprisen er under pres på verdensmarkedet. Der
er mere mælk end der er efterspørgsel og resultatet er, at priserne er voldsomt under pres. Peter
Tuborgh uddybede på kvægkongressen I Herning
mere om den aktuelle situation
og han forventede, at der kommer
mere gang i markedet i 4. kvartal
2016. På den korte bane forventede
Peter Tuborgh, at der var risiko for
yderligere et lille fald i prisen, hvis
ikke markederne når at tilpasse sig
inden. I den aktuelle situation er det
vigtigt at afdække, hvilke muligheder man har på sin egen bedrift for
at tilpasse sig den lave pris.

som tidligere er specificeret. Det må siges at være
tankevækkende. Alternativt kunne der opfordres
til at, selvom man ikke har det nødvendige areal til
rådighed, se på samarbejdsmuligheder ved andre
producenter i sit område.
Betaler du en fair pris for forpagtning?
Hos mælkeproducenterne var 28 %
af jorden forpagtet i 2015. Afkastet
af en forpagtning er selvfølgelig individuel, men en regnskabsanalyse
over 5 år viser, at bedste halvdel kan
præstere 1.400 kr. pr. ha før EU støtte til forrentning. Gennemsnittet har
svært ved at nå nul, og kun enkelte
når 2.200 kr.

Skal/kan jeg omlægge til økologisk mælkeproduktion?
På kvægkongressen blev der blandt
andet sat fokus på økologisk produktion. Der er basis for ca. 150
økologiske malkeproducenter yderligere i Danmark, gående fra de nuværende 450 producenter til 600
producenter.
Det kræver dog en god arrondering af bedriftens
areal for, at det er muligt at lægge om. Der skal som
minimum være mulighed for 0,1 - 0,2 ha/ko til afgræsning og optimal 0,4 - 0,5 ha/ko. Endvidere skal
der være mulighed for ca.1 ha græs/årsko og dertil areal til majs og korn, dvs. omkring 1,4 ha/ko til
rådighed i markplanen. Økologitillægget er nu 122
øre/kg og beregning lavet af Økologirådgivning
Danmark viser, at over en fem års periode vil der
kunne tjenes 1.500 t.kr mere for en bedrift, der bliver
omlagt med 220 køer og som ca. har opfyldt de krav

Udfordringen er, at den betalte forpagtningsafgift var 2.200 kr. i gennemsnit før EU-støtte. Herunder
glemmer mange at tage hensyn til
ukurante og små marker og transportafstand, som sætter gevinsten
ved forpagtningen væsentlig ned.
Få derfor kigget dine forpagtninger efter, og find ud af, om
du tjener nok ved den aktuelle
forpagtningspris. Hvis muligt
få snakket med din bortforpagter ved genforhandling,
og få aftalt en fair pris, der
afspejler indtjeningen på forpagtningen.
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Indberet
moms på SKATs app
Siden efteråret 2015 har virksomheder kunnet indberette og betale moms via mobiltelefon.
SKAT har nemlig udviklet en app, hvor du både kan
se momsfrister, overføre dem til din kalender samt
indberette og betale momsen. I app’en kan du også
se forskuds- og årsopgørelsen.
App’en hedder SKAT, og
kan downloades fra
AppStore og GooglePlay.
Læs mere på
www.skat.dk/app

Følg KHL på
Facebook
www.facebook.com/KHLraadgivning

Ole M. Pedersen
T: +45 7634 1771
Mail: omp@khl.dk

Senior

Siden sidst
Generalforsamling
17. februar holdt Seniorgruppen generalforsamling
med 70 medlemmers tilstedeværelse. Med tidligere borgmester Hans Peter Andersen som dirigent
foregik dagsorden under ”god ro og orden”. Anna
Pedersen og Jens Andersen, som var på valg, blev
genvalgt. Bestyrelsen er sammensat som hidtil med
Jørn Kongsted, Hejls som formand.
Nis Boesdal foredrag
Tirsdag den 15. marts holdt Nis Boesdal foredrag
på KHL. Nis Boesdal fortalte levende om sin tid som
radiovært og TV-medarbejder ved Danmarks Radio
bl.a. med udsendelserne ”Hvem, hvad, hvor”. Boesdal fortalte morsomt om hverdagsbegivenheder i sit
liv, som vi alle kunne relatere til vor egen hverdag

– historier, som fik latteren og god stemning frem i
forsamlingen.
Rundtur i Christiansfeld
Christiansfeld fik som bekendt i 2015 plads på
UNESCO’s liste over verdensarv. Tirsdag den 26.
april 2016 kl. 13.30 mødes
vi ved parkeringspladsen
ved Brødremenighedens
Hotel i Christiansfeld for
at tage på rundtur i byen
under ledelse af Lorenz
Asmussen.
Herta H. Gydesen
Sekretær, Seniorgruppen

Jura

Virksomhedsgrundlag:

Til dig, der driver virksomhed
Hvad sker der, hvis du pludselig bliver ude af stand
til at drive din virksomhed?
Vores erfaring viser, at rammes en leder af ulykke,
sygdom eller død, har virksomheden bedre mulighed for at overleve, når familie og samarbejdspartnere på forhånd ved, hvad der skal ske.

Et virksomhedsgrundlag beskriver virksomheden
på en måde, så din ægtefælle eller en anden leder
kan fortsætte driften i en periode indtil der findes
en løsning.
Virksomhedsgrundlaget kan fx indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

leverandøroplysninger
kontaktoplysninger på kunder
oplysning på konsulenter og rådgivere
navn og kontaktinfo på dit realkreditinstitut
dine bankoplysninger
testamente
fuldmagt og meget mere

Brug ½ time, og kom godt i gang – gratis ...
Få en aftale med os, og få en snak om, hvad du
som virksomhedsleder kan
gøre for at afhjælpe de problemer, der kan opstå, hvis
du bliver uarbejdsdygtig.
Vil du efterfølgende have
vores hjælp til at udarbejde
et virksomhedsgrundlag,
kan du få det for kr. 4.000,ekskl. moms.
Kaspar Klok Faaborg
T: +45 7634 1737
Mail: kkf@khl.dk

3. maj 2016 kl. 9 - 16:

Planteavl

Sprøjtekursus

Pas på miljøet:

KHL

Få din faktura sendt
på mail
Du kan, ganske gratis, modtage din KHL-faktura på
mail. Ønsker du derimod, at vi skal sende fakturaen
til dig med posten, opkræver vi et gebyr på 25,- kr.
pr. faktura.
Tilmeld dig allerede nu. Du sender os blot en mail
med dit kundenummer (det står over dit navn på fakturaen), navn og mail til bogholderiet@khl.dk.
Spørgsmål?

Er det 4 år eller mere siden du har været på opfølgningskursus til dit sprøjtebevis, skal du på kursus
igen for du må sprøjte lovligt.

Skatteministeren har som en del af en større lovpakke fremsat et lovforslag (L123), der har til formål at
justere indgrebet i virksomhedsordningen, som blev
gennemført i efteråret 2014 vedrørende beskatning
ved sikkerhedsstillelse.
Lovforslaget kommer som følge af, at Skatterådet i
november 2015 i et bindende svar udtalte, at der ikke
er hjemmel til at beskatte en sikkerhedsstillelse som
en direkte beskatning.

Ifølge lovforslaget vil beskatningen af en sikkerhedsstillelse ske på samme måde som en sædvanlig
hævning i virksomhedsordningen, og der indføres
en mulighed for omvalg af selvangivelsesoplysninger for indkomstårene 2013, 2014 og 2015.

Har du brug for hjælp med
tilmelding, kan du kontakte
mig.
Læs mere om kurset på
www.khl.dk eller ring.
Grethe Ovesen
T: +45 7634 1704
Mail: gbo@khl.dk

Pernille Q. Nørgaard
T: +45 7634 1714
Mail: pqn@khl.dk

Er det tilladt af sprøjte og gødske
§3-beskyttet natur?

Hvis fx en kultureng har været gødsket, før engen
blev beskyttet, og det har været fast praksis, må
engen gødskes i samme omfang og med samme
mængde og type gødning som hidtil. Dvs. den hid-

Vedrører virksomhedsordningen

Hensigten med lovforslaget er bl.a. at skabe klarhed
over de skattemæssige konsekvenser ved at stille
virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der
ikke indgår i virksomhedsordningen.

Hos KHL i Kolding kan du deltage på sprøjtekursus
tirsdag d. 3. maj 2016 fra kl. 9.0 0- 16.30. Du tilmelder
dig med NemID på www.efteruddannelse.dk, hvor du
taster holdnr. ”KHL18/1-16”
i søgefeltet.

Det betyder, at alt er, som det plejer! Har det ikke
tidligere været praksis, er det stadig ikke tilladt at
gødske og sprøjte beskyttet natur.

Miljø

Hvis sikkerhedsstillelse betragtes som enhver anden hævning i hæverækkefølgen, vil der ikke længere være tale om en reel dobbeltbeskatning af sikkerhedsstillelsen.
Der er dog fortsat plads til forbedringer og præciseringer i lovforslaget, som vi håber Skatteministeriet
får med inden den endelige vedtagelse af loven. Der
er høringsfrist på lovforslaget 30. marts 2016.

tidige landbrugsdrift på
naturbeskyttede arealer
må fortsætte, men driften ikke må intensiveres.
Du kan se registreringen af beskyttet natur
på Danmarks Miljøportal,
www.miljoeportal.dk. Er
du i tvivl om dit areal er
omfattet af beskyttelsen
eller hvilken drift, der er
tilladt, så spørg kommunen.

Det er positivt, at Skatteministeriet tilsyneladende
har lyttet til kritikken fra Skatterådet og rådgiverbranchen. I lovforslag L123 lægges der op til, at nogle af ”knasterne” ved lovændringen fra 2014 fjernes.

Bente M. Jessen
Natur & Miljø
Kolding Kommune
T: +45 7979 7576
Mail: natur@kolding.dk

Planteavlskonsulent Morten
Knutsson har været ansat i
30 år d. 1. juni.

Inge Kloster Iversen
T: +45 7634 1733
Mail: iki@khl.dk

KHL

Mærkedage

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk
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I stedet er det Skatterådets opfattelse, at sikkerhedsstillelser skal beskattes som en almindelig hævning
i hæverækkefølgen. Der har samtidig været rejst
massiv kritik af lovændringen af virksomhedsskatteloven fra rådgivernes organisationer, herunder bl.a.
fra SEGES.

Hvornår var du sidst på sprøjtekursus?

Først blev naturbeskyttelsesloven ændret, således
at det efter 1. september 2017 ville være forbudt at
sprøjte og gødske §3-beskyttet natur. Inden forbuddet træder i kraft, ændres loven igen og forbuddet
rulles tilbage.

Lovforslag L123:

Regnskabsassistent Ebbe
Krogsgaard har været ansat i 10 år d. 1. april.

Bestyrelsesmedlem Niels
Blem Sørensen fylder 50 år
d. 7. maj.

