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Generalforsamling 2022 blev startskuddet til et fælles politisk sekretariat for tre af landets landboforeninger.

Bestyrelsesmedlem
Peter Baungaard Sørensen

Til en start vil jeg gerne takke alle jer, der deltog i vores
generalforsaming. Med 160
medlemmer, der mødte op og
bidrog til en rigtig god aften
sammen med vores bestyrelse og Søren Søndergaard,
formand for Landbrug &
Fødevarer, kan det mærkes,
at den velkendte KHL-ånd
er tilbage igen efter et par år
uden de store muligheder for
at mødes fysisk.
Tak til Søren Søndergård for
at deltage og bidrage med
hans perspektiver, og en stor
tak til Hans for en god beretning om årets gang og det forsatte arbejde for bestyrelsen
og for os alle i det daglige.

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

Denne aften sagde vi også
goddag til to nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig Lotte
Skade og Christian Bramsen.
Siden har vi haft det konstituerende bestyrelsesmøde, og Lotte og Christian
går frisk til opgaven med
opsmøgede ærmer. Jeg er
sikker på, det bliver en stor
fornøjelse at sidde i bestyrelse med dem begge.
Tre bliver til én
Under generalforsamlingen
blev det nævnt, at vi i bestyrelsen arbejder på, i samarbejde med SLF og LandboSyd, at oprette et fælles
politisk sekretariat. Dette
sekretariat skal sikre, at vi
bliver set og hørt de rigtige
steder politisk samtidig med,
at vi ikke render politikerne
på dørene med samme sag fra
tre foreningers synspunkt.
Det er en øvelse i at udnytte
de ressourcer, der er til rådighed på allerbedste vis. Samtidig er det en ny måde for
alle tre foreninger at arbejde
sammen på.
Der sidder dygtige og specialiserede mennesker i alle tre
foreninger, og på denne måde

Bagerst fra venstre: Poul B. Christensen, KHL // Peter B. Sørensen, KHL // Christian Lund, SLF // Kristian Rahn,
LandboSyd //Søren Laustsen, SLF // Berit Nissen, SLF // Hans Damgaard, KHL // Henrik Jessen, LandboSyd & Ingrid
van den Hengel, LandboSyd
kan de helt rigtige personer
bidrage til vores fælles sag.
Jeg har fornøjelsen af at sidde
med i styregruppen. Det er en
plads, jeg er blevet tildelt, da
jeg blandt andet gav udtryk
for, at vi skal huske at værne
om vores alles KHL og sikre,
at vi kan se os selv i det samarbejde, der ligger forude.

PERSONALENYT

Med en veloverstået
generalforsamling og
en KHL-ånd, der er
vendt stærkt tilbage,
har 2022 meget at byde
på.

Det er nemlig vigtigt, synes
jeg, at vores forening beholder det selvstændige og skarpe udtryk, hvilket jeg synes
blev bekræftet ved den store
deltagelse på vores generalforsamling.
Samtidigt er det vigtigt, at vi
ikke bliver for tynde politisk
i en verden, der ser ud til at

blive mere og mere ekstrem
og omvæltende.
Jeg er sikker på, vi lander
samarbejdet et godt sted og
at det bliver til gavn for både
os KHL’ere, men i lige så stor
grad for medlemmerne i både
SLF og LandboSyd.
Ellers vil jeg blot glæde mig
over at se, det ser ud til de

Viktoriya Arseniuk, Regnskabsassistent
Den 1. april bød vi velkommen til vores nye regnskabsassistent Viktoriya Arseniuk.
Viktoriya er 43 år og bor i
Vejen med hendes familie.
Hun stammer fra Ukraine,
og har boet i Danmark de
sidste 20 år.
Viktoriya kommer fra en lignende stilling hos SAGRO
i Esbjerg. Hos os skal hun
arbejde med landbrugsregnskaber (skatte- og årsregnskaber) i Ø90 samt hjælpe
med oplæring af nye elever.
Tag godt imod Viktoriya.

fleste er kommet godt, tidligt
og forholdsvis nemt igennem
forårsarbejdet. Lad os håbe
de gode takter fortsætter.
Med ønsket om en rigtig god
sæson for alle!
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Ekstremernes år
Priserne på råvarer
har det seneste års tid
haft nogle ekstreme
udsving, ikke mindst
siden Ruslands
invasion af Ukraine.

Handelsrådgiver Henrik Mulvad
Madsen, hmm@khl.dk

Det viser, at verdensmarkedet påvirker de danske
råvarepriser med stor kraft,
selvom den store verden i
det daglige synes langt væk.
Udover en stor produktion,
så har vi i Danmark også en
stor import af råvarer. De
høje råvarepriser påvirker
derfor også negativt, og omkostningsniveauet på stort
set alle bedrifter er steget.
Værst er stigningerne gået
ud over gødning, der topper
rekordhøjt. Også kornmarkedet har et højt niveau, og
det rammer skævt.
Kornsælgerne har gode
tider, mens kornkøberne
modsat er hårdt ramt lige
nu. Disse kan klare sig igennem ved løbende at dispo-

nere små portioner frem til
høst. Sojabønner bør altid
være afdækket minimum et
halvt år ud i fremtiden, som
man så løbende forlænger,
når priserne er lave.
De høje priser på raps
kommer de fleste til gavn.
Sørg for at sikre rapsprisen
på lidt længere sigt ved at
delsælge af både 2022- og
2023-høsten.
Vi oplever mange, der er usikre på, hvordan de skal navigere helskindet igennem
de ekstremer, som råvaremarkedet byder på.

Blot én forkert strategisk
beslutning kan være fatalt
for bedriften i flere år fremover.
Vi læner os op ad AgroMarkets anbefalinger, og kan
kigge med neutrale øjne på
din bedrift og dermed være
med til at træffe rationelle
beslutninger.
For yderligere info og sparring kontakt enten Jørgen
Thorøe eller Henrik Mulvad
på KHL.

Skatte- & momsregler vedrørende donationer og hjælp
til Ukraine
Der er i øjeblikket stor
interesse og villighed
blandt danskerne til
at hjælpe og støtte
Ukraine.

Skattechef Inge Kloster Iversen,
iki@khl.dk

Der er forskellige måder at
bidrage på, både som privatperson og som virksomhed.
Du kan bidrage med et
kontant beløb til velgørenhedsorganisationer og få et
fradrag på op til 17.200 kr.
i 2022, hvis organisatinen er
godkendt af Skattestyrelsen.
Organisationen indberetter
selv bidraget til skat, og du
får automatisk et fradrag
på din årsopgørelse, hvis
virksomhedens CVR- eller
dit CPR-nummer oplyses til
organisationen. Der er ikke
momsfradrag for bidraget.
Det er ikke muligt at få fradrag ved at yde donationer
af varer eller kontante bidrag direkte til personer i
Ukraine.

Indsamling
Hvis du selv ønsker at samle ind til Ukraine, skal du
sørge for at holde midlerne
klart adskilt fra dine eller
virksomhedens midler. Hvis
du vil undgå beskatning af
de indsamlede bidrag, skal
du kunne dokumentere, at
midlerne videregives til det
pågældende formål.
Skal bidragyderne have mulighed for at opnå fradrag,
skal du søge om at få organisationen godkendt af Skattestyrelsen efter ligningslovens § 8A.

Hvis din virksomhed tilbyder gratis indkvartering
for flygtninge fra Ukraine,
skal virksomheden som udgangspunkt betale skat af en
skønnet markedsleje for lokalerne. Det vil dog bero på
en konkret vurdering, hvor
lav en husleje Skattestyrelsen vil godkende i den givne
situation.
Da udlejning af beboelsesejendomme er momsfritaget, vil virksomheden ikke
blive momsmæssigt påvirket af indkvarteringen.

vares i ringbind eller bogføres i Excel-ark, men skal
bogføres og opbevares i et
digital bogføringsprogram/
arkiv fx Ø90 eller Summax,
som en del kunder allerede
anvender.
Den 1. januar 2024 sker der
yderligere ændringer, der
bla. betyder, at alle data skal
ligge i godkendte systemer
(fx Ø90, E-conomic m.fl.),
og at fakturaer også skal udarbejdes i disse godkendte
programmer - dvs. man kan

ikke opbevare elektronisk
på egen pc.
KHL vil i løbet af sensommeren kontakte alle, som
ikke allerede har digitale
løsninger for at være behjælpelige ift. at foreslå
løsninger, så man vil kunne
opfylde den nye lovgivning.
Du er altid velkommen til at
kontakte os for at høre mere
om den nye bogføringslov,
og muligheder for at leve op
til lovgivningen.

Hvad gør vi ved de nuværende strømpriser?
Ny bogføringslov
Vores anbefaling har
i mange år været at
købe strøm til spotpris,
hvilket har været
billigst.

Den 1. juli 2022 forventes en ny bogføringslov at træde i
kraft med virkning fra
d. 1. januar 2023 for
virksomheder med en
omsætning over
300.000 kr.

Cheføkonom Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

Krigen i Ukraine har desværre vendt rundt på denne
anbefaling, da det, der var
mest økonomisk før krigen,
nu er blevet dyrt i forbindelse med krigen. Det er på det
seneste primært manglen på
naturgas, som giver stigende priser.
Spotprisen er i skrivende
stund 1,30 kr. kWh, men da
krigen brød ud ,var den et
par dage 3,30 kr./kWh.
Med dette til sammenligning var spotprisen for et år
siden 0,22 kr./kWh.

Forventningen til fremtiden
er, at det ikke kan betale sig
at låse sig til en fast elpris.
En fast pris for 2022 kan
ikke betale sig og for 2023
er den over 1 kr./kWh, for
2024 er den ca. 0,70 kr./
kWh, hvilket også er tegn
på, at priserne er på vej ned
igen.
Spotprisen har altid et tillæg, som det opkrævende

elselskab tager til sig selv.
Tillægget står ikke på regningen og derfor oplyses det
ved en henvendelse til elselskabet.
Der bør generelt aldrig betales meget mere end 0,01
kr./kWh i tillæg, og bruges
der større mængder strøm,
kommer vi helt ned på 0,003
kr./kWh.

Afd.leder & Hr-chef Marie Kock
Pedersen, mkp@khl.dk

Den nye bogføringslov betyder, at alt bilagsmateriale dateret efter d. 1. januar
2023 fremover skal digitaliseres, ligesom det også
skal opbevares digitalt i minimum 5 år, og der løbende
skal ske en sikkerhedskopiering af data.
Det betyder i praksis, at bilag ikke længere kan opbe-
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Skal man skifte eller sidde i Har du husket momsen ved
salg af jord?
uskiftet bo?
Nej - desværre sker det
ikke kun for naboen,
og derfor er det af stor
betydning, at du tager
stilling til, hvilken
skifteform, der er bedst
for dig.

Advokatsekretær Joan Laurentz
Mohr, jlm@khl.dk

skal disse skriftligt acceptere, at længstlevende
kan sidde i uskiftet bo
• Man har begrænset råderet over boet
• Ved uskiftet bo hæftes for
afdødes gæld, herunder
skattegæld
• Sidder man i uskiftet bo,
er det heller ikke muligt at
gifte sig igen
I dag er det ikke ualmindeligt, at man finder en ny
partner senere i livet, hvorfor man bør overveje andre
skifteformer.

Skifteretten oplyser om de
forskellige
skifteformer,
men de vejleder ikke. Derfor bør man tage en advokat
med på råd for at få en afklaring af, hvad skifteformerne indebærer.
Det er således af stor betydning, at få vejledning til
at vælge den rigtige skifteform, for at opnå den optimale situation for længstlevende.

Når du sælger jord,
skal du være opmærksom på, om du sælger
landbrugsjord eller
byggegrunde. Forskellen er momsen og
dermed 20 % af salgssummen.

Revisorassistent Nicolaj B.
Poulsen, npo@khl.dk

På et tidspunkt skal de fleste tage stilling til, hvad der
skal ske, når man mister sin
ægtefælle.
Tidligere valgte man nærmest pr. automatik at sidde
i uskiftet bo, når ægtefællen
gik bort, men sådan er det
ikke mere i dag.
• Man kan sidde i uskiftet
bo med fællesbørn
• Havde afdøde særbørn,

Ved salg af jord skal der afregnes skat på baggrund af
en ejendomsavanceopgørelse, men muligheden for, at du
også skal afregne moms, er
til stede. Du skal derfor være
opmærksom på, om du sælger byggegrunde eller landbrugsjord. Der er nemlig
moms på salg af byggegrunde, men ikke på landbrugsjord.

Du risikerer at gå glip af
det fulde beløb for jorden,
da du ikke kan regne med,
at køber vil betale mere for
jorden, hvis du først efter
handlen er opmærksom på,
at der skal afregnes moms –
så er momsen for egen regning.
Sælger du byggegrunde
eller jord?
Du skal vide, om du sælger
landbrugsjord eller byggegrunde, om du sælger til en
byggeudvikler og om der er
en lokalplan for området.
Afhænger salget af jorden
om den kommende lokalplan bliver godkendt, kan

salget være momspligtigt og
du er måske i gang med at
sælge byggegrunde.
Du skal også være opmærksom på, om der skal opføres
bygninger, opsættes vindmøller eller anlægges en
motorvej på grunden. Er det
tilfældet, anses salget af jorden at være salg af byggegrunde, og er dermed et salg
i momsmæssig forstand.
Vil du være helt sikker på,
om salget er momspligtigt
eller ej, er en god idé at kontakte din rådgiver. Dermed
undgår du at miste en eventuel indtjening.

Er du klar til at arbejde med bæredygtighed og udarbejde
klimaregnskab på din bedrift?
Det netop lancerede
klimaværktøj ESGreen
Tool kan hjælpe dig
med at beregne klimaaftrykket på din bedrift
og understøtte dine
valg af klimatiltag.

Miljø- & projektkonsulent
Inger Knude, ika@khl.dk
Planteavlskonsulent
Mette Skade, msk@khl.dk
Driftsøkonomikonsulent
Ulrik Simonsen, uls@khl.dk

I værktøjet opdeles beregningerne i tre kategorier:
Mark, dyrehold samt energi/
strøelse. Det gør det nemmere at se, hvor din klimapåvirkning stammer fra
og hvor en indsats eller ændret praksis flytter mest.
Hos KHL er vi i fuld gang
med at uddanne certificerede rådgivere i klimaregnskab og ESG-rapportering.

Det betyder, at du blot skal
henvende dig for at få hjælp
til at udarbejde dit klimaregnskab og -handlingsplan,
og inddrage dette arbejde i
din ESG-rapport.
Hen over foråret og sommeren udbydes en række
kurser for landmænd, hvor
ESGreen Tool præsenteres.
Deltager du på ét af kurserne, er det gratis for dig
at benytte værktøjet resten
af 2022 (normalpris ligger
mellem kr. 1.500 - 2.000).
Du er altid velkommen til
at kontakte Inger Knude,
Ulrik Simonsen eller Mette
Skade, hvis du vil høre mere
om ESGreen Tool.
Klimadag 2022 – viden og
værktøj til en bæredygtig
fremtid
Mandag d. 20. juni kl. 10.00
inviteres du til en dag med
fokus på klima og bæredygtighed hos KHL. Vi har inviteret eksperter på området
og krydret arrangementet
med en lokal landmand og
relevante medarbejdere.
Vi byder blandt andet velkommen til den lokale landbrugsdirektør fra Nykredit,
som løfter sløret for, hvad

Kom til klimadag
og bliv skarp på landbrugets
nye klimaværktøj
Mandag d. 20. juni kl. 10.00 hos KHL

På Klimadagen d. 20. juni får du mulighed for at lege med ESGreen Tool inden for de forskellige produktionsgrene mark &
kvæg // mark & fjerkræ // mark & gris samt mark.
de som bank lægger vægt
på i forhold til landbruget,
og hvad de forventer vil få
indflydelse på finansiering i
fremtiden.
Vores lokale landmand fortæller om hans motivation til
at arbejde med klima og bæredygtighed på hans bedrift.
Desuden er der eksperter fra
SEGES, der præsenterer dig
for klimaværktøjet ESGreen

Tool og som står til rådighed
ved debat og spørgsmål.
Dagen er baseret på forskellige samlede oplæg, der
introducerer dig til klimaværktøjet og bæredygtighed
generelt, debatpaneler, hvor
du kan stille spørgsmål samt
introduktion til beregning
af klimaaftryk i kategorierne mark/svin, mark/kvæg,
mark/fjerkræ og mark.

Program & tilmelding
Du kan se hele programmet
og tilmelde dig Klimadagen
2022 på www.khl.dk.

Det er gratis for alle at deltage i Klimadagen, og der er
fuld forplejning hele dagen.
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En ny verdensorden påvirker landbruget Hvad forventer vi
I landbruget er vi klar
os af renten?
til at påtage os en
nøglerolle med at sikre
forsyningssikkerheden
med fødevarer og
energi.

De høje inflationstal
efterfulgt af panikkøb
til lager skaber ændringer i både den korte og
den lange rente.

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

På halvanden måned har
krigen i Ukraine sat en ny
dagsorden, også i de politiske prioriteringer. Sammen
med markante øgninger af
forsvarsbudgettet, er der nu
også skærpet fokus på forsyningssikkerhed med energi og fødevarer.
Fødevareforsyningen skal
sikres, og vi skal gøre os
uafhængige af den russiske
gas. Landbruget har en hovedrolle at spille, men det
kræver politiske beslutninger – nu.
Dansk landbrug kan med
ganske simle dyrkningstiltag øge kornproduktionen
med ca. 750.000 ton korn.
Vel at mærke uden at gøre
indhug i braklagte og miljøfølsomme arealer. Det
kræver blot, at efterafgrødekravene sættes på pause, så
arealet med vintersæd kan
øges.
Dette vil øge kornproduktionen markant uden at miljøet behøver at lide og efterafgrøder og vårsæd erstattes

Cheføkonom Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

blot af vintergrønne marker.
På lerjorde vil det i mange
tilfælde miljømæssigt være
en bedre løsning end en dårlig etableret vårsæd.

”

Krigshandlingerne
midt i Europas kornkammer kalder på
handling.
En meget vigtig forudsætning for at øge kornproduktionen er dog, at der er gødning nok på markedet.
Derfor må der også sendes
det klare signal, at det på
EU-plan må sikres, at produktionen på de vesteuropæiske gødningsfabrikker
holdes i gang.

Turbo på biogas
Når det gælder produktion
og forsyning med energi,
skal der turbo på udviklingen af biogas. På Koldingegnen er der fortsat et betydeligt potentiale at hente i
biogas.
KHL arbejder sammen med
Trekantområdets Forening
for Biomasseejere (TFB)
om at genstarte et biogasprojekt. Vi har en forventning om, at myndighederne
nu står klar med hjælp til at
anvise en placering og sikre
hurtig sagsgang.
Forretningsmæssigt arbejdes der med et setup, hvor
leverandørerne til biogasanlægget har reel indflydelse
samt indgår i ejerkredsen,

og dermed også fuldt ud nyder fordel af gunstige gaspriser og klima-kreditter.
Biomasse og grønt kulstof
fra organiske processer er
stærkt på vej til at blive en
vigtig handelsvare i et marked, som efterspørger uafhængighed af fossile energikilder.
Klimakrav og krigen i Ukraine har kun forstærket denne
tendens. Vi står med noget,
der om lidt kan blive én af
de vigtigste handelsvarer for
landbruget - derfor giver vi
lige nu arbejdet med et nyt
forretningsgrundlag for biomasse og biogas fuld prioritet.

Den lange 30 års rente ligger pt. på ca. 1,9 %, hvilket
er det højeste niveau i fire
år. Den korte rente ligger på
ca. nul og en 5 års rente på
godt 1 %.
Det er de midlertidige høje
inflationstal, som giver
grundlaget for de stigende
renter. Dette er yderligere
understøttet af, at centralbankerne nu bremser op for
deres obligationskøb og her
i marts, hvor USA kom den
med den første rentestigning i tre på 0,25 %.
USA varsler yderligere ni
rentestigninger i år og næste år, hvor der til ECB er
forventninger til det halve.
Sådanne udmeldinger bliver
indregnet i renten med det
samme, de er kendte.
Inflationen er skabt via flaskehalse fra Covid-19 årene,
og nu efterfulgt af panikkøb til lager som en følge af
krigen i Ukraine med dertil
eventuelt hørende fødevarekrise.

Spekulanter har ydermere
været med på råvareopturen, som på den måde også
har pustet til ilden med stigende priser.
Husholdningernes disponible realløn er som en følge
af de stigende energi- og
fødevarepriser faldet en del,
hvilket medfører en svækkelse i privatforbruget. Det
forventes derfor ikke, at inflationen vil fortsætte opad,
men tværtimod være faldende tilbage til ca. 2-3 %
Der vil gå lidt tid inden opbremsningen i økonomien
bliver synlig, hvorfor renten
forventes at toppe inden for
det næste halve år. Derfor
vil det også være i den kommende periode, at kursgevinster skal hjemtages på
0,5 og 1,0 % 30 års obligationslån, hvis det var kursgevinsten, der var målet.

Husk at tjekke din e-Boks Det virker!
Vi har nu høstet de
med jævne mellemrum
første erfaringer med
Loven er meget klar
- post, der modtages
som Offentlig Digital
Post, har samme retsvirkning som almindelige fysiske breve.

Økonomikonsulent Jesper
Nedergaard, jne@khl.dk

Den elektroniske information bliver stadig større, og
med loven om, at digital
post har samme retsvirkning som fysiske breve, er
det endnu mere vigtigt, at

du regelmæssigt tjekker din
e-Boks.
Man har pligt til at åbne sin
postkasse, præcis som en
fysisk postkasse – og man
kan ikke undskylde sig med,
at man ikke har set sin post.

Husk det nu!
Vi oplever desværre af og
til, at der ligger skrivelser,
som vores kunder overser
eller glemmer at svare på.
Det kan fx være breve fra
banken vedrørende låneomlægning, bøder, indkaldelse til bilsyn eller breve fra
Skattestyrelsen med fx ryk-

kere for manglende betaling
af B-skatterater, indkaldelse af materiale vedrørende
regnskaber eller anmodning
om ekstra materiale angående Covid-19 godtgørelser.
Derfor; sørg for at tjekke
din e-Boks ofte, og sørg
også for, at der i din opsætning af e-Boks er krydset af
ved modtagelse af sms og
mail ved ny post.
Giv din rådgiver besked,
hvis han/hun skal hjælpe
med det fremsendte eller
hvis der er oplysninger, rådgiveren skal have viden om
eller bruge til dit regnskab. .
Det giver os bedre tid til at
finde den bedste løsning.

gradueret tildeling
af gødning, og de er
gode.

Planteavlskonsulenterne
Henrik Mulvad hmm@khl.dk &
Jens Hansen, jha@khl.dk

Gødningen bliver spredt
lige akkurat der, hvor der
er behov for den. De tynde
områder får lidt mere og de
kraftige områder lidt mindre gødning. Det sikrer en
ensartet afgrøde.
Selvom det er en længere rejse at komme til det
punkt, hvor tildelingskortet

snakker sammen med gødningssprederen, så er det alt
arbejdet værd. Det skyldes
et godt samarbejde mellem
landmand, maskinhandler
og konsulent.

Har du behov for mere info
eller sparring på præcisionsjordbrug, så kontakt én af
vores sagkyndige konsulenter Jens Hansen eller Henrik
Mulvad.

