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AKSEN

HVORDAN VIL DU GENOPRETTE TILLIDEN
FREDERIKSEN?

Samtidig med, at dansk landbrug, i en demokratisk proces, valgte en ny formand, begik vores regering ét af de største politiske, hvis ikke det
største, overgreb på demokratiet, på grundloven og på et helt erhverv.

Foto:Thorkild Jensen
Skrevet af
Hans Damgaard
Bestyrelsesformand

Siden statsminister Mette Frederiksen d. 4. november 2020
dikterede alle danske mink aflivet, har vi været vidende til
et forløb, som overgår den vildeste fantasi. En fuldstændig
horribel behandling af minkavlerne og den dertilhørende
industri.
Gentagne gange har vi fra ministre hørt om den store
taknemlighed, medfølelse og garanti om fuld erstatning
til alle de minkavlere, som har måtte se deres livsværk og
levegrundlag revet væk i folkesundhedens tjeneste.

men Rasmus Prehn. Der ligger for den nye minister et
kæmpe arbejde i at få ryddet op i et ministerium med en
syg kultur samt genopbygge en tillid mellem regering og
landbrug.
Flere ministre, med statsministeren i spidsen, har den
ene dag holdt fine taler med rosende ord om dansk
landbrug som foregangsland og erhvervets vigtighed for
velfærdsstaten, hvorefter der kvitteres med yderligere
stramninger for erhvervet og nu senest tvangslukning af
en hel branche.

med så mange traktorer og stadig blive mødt med smil,
flag og glade byboere. Det kan man, når man opfører sig
ordentligt. Stort cadeau til deltagere og arrangører.
Det er helt centralt, at vi kan stole på hinanden og den
faglighed, vi præsenterer, når vi som organisation arbejder
for et erhverv. Landbruget står som resten af samfundet
over for den grønne omstilling. En omstilling, som kun
bliver en succes, hvis der vises respekt og tillid til danske
landmænd, som tilfældet er den anden vej. Derfor er der
behov for, at regeringen, med statsministeren i spidsen,
snarest kommer tilbage i et demokratisk og tillidsskabende
spor. En nødvendig start må være, at regeringen sikrer fuld
erstatning til minkerhvervet for deres tab.

Jeg har stor respekt for den tilgang, man fra branchen har
udvist i håndtering af aflivningerne, med tillid til stat og
myndigheder, såvel juridisk som fagligt. Man har knoklet
i døgndrift velvidende, at der endnu ikke er vished for
erstatningen.
Jeg er stærkt bekymret for, at der, på trods af regeringens
forsikringer, venter et langvarigt slagsmål om en ordentlig
behandling af vores kolleger minkavlerne. Derfor må et
samlet landbrug også stå sammen og være solidariske
med de af vores kollegaer, som ufrivilligt er havnet i denne
situation. Vi må ikke efterlade nogen på perronen uanset,
hvad dette måtte indebære.
Nu bli’r her stille ...
Nu er der blevet stille på minkfarmene, meget stille.
Sandheden omkring, hvordan det politiske magtmisbrug
har ført til grundlovsbrud, er vist gået op for de fleste.
Fødevareministeren hedder ikke længere Mogens Jensen,

Den senere tids traktordemonstrationer rundt om i landet
er en tydelig reaktion på den mangelfulde ordentlighed
og respekt for vores erhverv. Jeg er stolt over at være en
del af et erhverv, som kan besøge vores to største byer
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ER DU KLAR

TIL DE NYE REGLER?

PRÆSIDENTVALG, VACCINER
OG RENTER

OM LIDT ER der nye regler for større svine- og
fjerkræbrug (IE-brug), der skal overholdes.

PRÆSIDENTVALGET ER overstået. En vaccine mod COVID-19 er lige på trapperne. Samlet giver
det en fornyet tro på fremtiden, og måske kan det give anledning til et øget forbrug.

Skrevet af Inger Knude

Skrevet af Jørgen Thorø

Miljø- & projektkonsulent
ika@khl.dk

cheføkonom
jft@khl.dk

Senest d. 21. februar 2021 træder en række skærpede krav
i kræft for de såkaldte IE-brug (ejendomme med mere end
40.000 stipladser til fjerkræ, 2.000 stipladser til slagtesvin
eller 750 stipladser til søer).

De økonomiske forudsigelser og herunder de lange renter
er blevet sværere at forudsige i de kommende år. Der er
forhold, som taler renten op og andre ned. Den korte
rente kan med stor sandsynlighed siges at forblive lav i
mange år frem. Derimod er den lange rente mere styret
af forventningerne til inflation, og her bliver det et mere
grumset farvand.
Præsidentvalget i USA er overstået. Vi kender pt. ikke
udfaldet af magten i Kongreskamrene, som kan indvirke
på den politiske forandring, der kan gennemføres.
Spørgsmålet er, om der bliver flertal for at hæve skatterne,
som alt andet lige vil holde inflationen og renterne i ro.

Senest fra denne dag skal du som IE-brug have indført
miljøledelse, hvor der årligt sættes konkrete mål i forhold
til miljøbelastning. Du skal have en kontrolplan, og
kommunen skal hvert år have en indberetning, der viser,
at du har fulgt kontrolplanen. Endeligt skal du have et
oplæringsmateriale, der er tilgængeligt for alle ansatte.
Miljøstyrelsen stiller et gratis vejledningsmateriale til
rådighed, som kan anvendes. Hos private aktører tilbydes
også online værktøjer mod betaling.
Har du spørgsmål til miljøledelse, oplæringsmateriale
eller kontrolplan, så kontakt os i miljøafdelingen.

Spørgsmålet er også, om den planlagte hjælpepakke kan
gennemføres og dermed øge væksten/renterne. Der er
dog en forventning om en faldende dollar, som vil styrke
konkurrenceevnen i USA og svække den i Europa.
Nyheden om, at der nu er COVID-19 vacciner til brug fra
ultimo 2020 giver en tro på vækst. Der er forudsigelser,
som siger, at væksten vender tilbage med fornyet og
kraftig styrke.

Disse forventninger giver alt andet lige en tro på
inflation og dermed stigende lange renter. De pt. øgede
nedlukninger og hospitalsindlæggelser i USA vil modsat
trække forventningerne til vækst ned.

Centralbankerne i USA og Europa forventes at holde
styringsrenten rekordlav frem til 2024. Vi vil ikke se
yderligere finanspolitiske tiltag på renterne, men derimod
via obligationsopkøb. Her er der planer om konstant
opkøb frem til ultimo 2021.
Jo mere økonomien understøttes via obligationskøb, desto
mere vil forventningen til øget inflation og en kortvarig
stigende lang rente være. Det skal dog bemærkes, at det
på et tidspunkt skal rulles tilbage igen, og her vil det få
modsat rettet virkning med faldende forbrug, inflation og
lange renter.

HVORDAN PÅVIRKER COVID-19

HJÆLPEPAKKERNE?

TILSKUD TIL

INDHEGNING

FREM TIL D. 2. februar 2021 kan du søge tilskud til forberedelse til afgræsning.
Skrevet af Inger Knude
Miljø- & projektkonsulent
ika@khl.dk

Tilskuddet forudsætter, at afgræsning skal foregå på de
særligt udpegede Natura2000 områder. Som noget nyt
i år kan du også søge tilskud til hegn, der omfatter §3
beskyttede overdrevsarealer.
Det er gjort nemt for dig at søge. Du skal nemlig ikke
indhente tilbud eller andet, da der arbejdes med
standardomkostninger uanset, hvad du vælger af
materialer. Du kan søge til pr. meter hegn, elforsyning,
drikkeinstallationer og fangfold.

DELE AF DE hjælpepakker folketinget har iværksat i forbindelse med COVID-19, betyder udsættelse af moms og skattebetalinger fra 2020 til 2021.
Skrevet af Jens Brandenborg
Driftsøkonom
jbr@khl.dk

Udsættelsen af betalinger, der har påvirket likviditeten
positivt i 2020, vil påvirke med modsat fortegn i 2021.
Mange af udsættelserne er sket automatisk, og du skal
derfor være opmærksom på, at der kommer en del ekstra
betalinger i 2021.
Nedenstående skaber et overblik over de udsættelser,
der er i fjerde kvartal 2020 og ind i 2021.
Kvartalsmoms
• Moms Q3 2020, der skulle betales i december 2020, er
udskudt til marts 2021
Halvårsmoms
• Moms 1. halvår 2020, der skulle betales i september
2020, skubbes automatisk til marts 2021
A-skat og AMBI ansatte
• August betaling flyttes fra september 2020 til januar
2021
• September betaling flyttes fra oktober 2020 til marts
2021

• Oktober betaling flyttes fra november 2020 til maj 2021
Har du ansatte hele året, betyder reglerne vedrørende
A-skat og AMBI, at der kommer dobbeltbetalinger af skat
og AMBI i januar, marts og maj 2021.
Egen B–skat og AMBI
• B-skatterate betaling for maj 2020 udskydes til
december 2020
Momslån
For små og mellemstore virksomheder, der har søgt
om momslån (momsbetaling for 4. kvartal 2019 med
betaling marts 2020, givet som lån) har det hidtidige
tilbagebetalingstidspunkt været marts 2021. Betalingerne
er flyttet til senest d. 1 november 2021.
Fik du ikke søgt i første omgang, er ordningen med
mulighed for at få et rentefrit momslån genåbnet
(momsbetaling for 4. kvartal 2019, omlagt som lån) med
tilbagebetaling 1. november 2021.
Du skal dog huske på, at er likviditeten til det, er det
altid bedst at afvikle momsbetalingerne hurtigst muligt.
Pengene skal falde på et tidspunkt, og det kan være svært
at forklare ens kreditgiver forskydningerne i betalingerne.
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SKATTEFRI SENIORPRÆMIE
MÅSKE ER DU én af de heldige, der kan få op til 68.000 kr. i skattefri præmie. Alt, hvad det kræver er, at du har nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde.
Økonomikonsulent
thp@khl.dk

På mødet fortæller Henrik Mulvad om
råvaremarkederne og hvordan vi handler
intelligent ud fra AgroMarkets handelssignaler.
Hør også gårdejer Hans Iver Schmidt fortælle om
sine erfaringer med en handelsstrategi fra KHL.

Har du nået folkepensionsalderen og fortsætter med at
arbejde, kan du have ret til en skattefri præmie. Der er dog
et par krav, der skal opfyldes.

Arbejder du det første år efter folkepensionsalderen og
har tjent ca. 195.000 kr., har du ret til et engangsbeløb
på 42.840 kr. Arbejder du også i det andet år, er
præmien mindre, nemlig 25.500 kr. I alt kan du søge om
seniorpræmie for 68.340 kr.

HVAD VED VI OM
BUDGET 2021?

BUDGETARBEJDET for 2021 er i fuld gang,
og dette giver dig et billede af, hvordan den
kommende periode kan forløbe.
Skrevet af Ulrik Simonsen
Driftsøkonom
uls@khl.dk

Forudsætningerne er afgørende, og udgangspunktet er
oftest prisprognoserne fra Landbrug & Fødevarer. Pris
på den producerede vare er den vigtigste enkeltstående
faktor i landbrugets indtjening.

Vi slutter mødet af med en sandwich og en øl/
vand.
Seniorpræmien er også betinget af antallet af
arbejdstimer, men det kan du læse meget mere om på
www.khl.dk. Her kan du også læse, hvordan du får fat
i seniorpræmien, hvor du søger og hvad du skal være
opmærksom på, når du søger.

HJÆLPEPAKKER

FORNYES & FORLÆNGES

DER LÆGGES OP til, at de eksisterende Corona hjælpepakker forlænges til 31.01.2021.
Skrevet af Jesper Nedergaard
Økonomikonsulent
jne@khl.dk

Der er indgået politisk aftale, men i skrivende stund ikke
fremkommet endelige bekendtgørelser. Der kan derfor
ikke søges endnu.
Det gælder bl.a. for godtgørelse for faste omkostninger
samt omsætningsnedgang.
For begge ordninger gives der op til 90 % dækning. Der
godkendes godtgørelse, hvis der er omsætningsnedgang
på 30 % (mod tidligere 35 % nedgang).

Holder prognoserne så? Tja, det ved vi ikke, men vi ved, at
der er utrolig mange usikkerheder, der kan have markant
indflydelse på afsætning og pris (COVID-19, ASF og Brexit).

Herudover kan der søges om lønkompensation
for tvangslukkede virksomheder, og der åbnes for
kompensation til virksomheder, der er direkte leverandør
til private og sociale arrangementer med mindst 10
deltagere.

Heri ligger også arbejdet med følsomhedsanalyser på
priser/prognoser samt at kunne forholde sig til, hvordan
det likvide beredskab ser ud, hvis priserne udvikler sig i en
anden retning end forventet.

På grund af coronarestriktioner, er der et
begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede
nu dette eksklusive møde på www.khl.dk.

Som selvstændig skal du selv søge om præmien. Som
lønmodtager modtager du den automatisk.

Med de nuværende prisprognoser er den generelle status i
årets budgetter, at der er balance for svineproducenterne,
mens kvægbudgetterne er et mere broget billede.

Dette har du som virksomhedsejer ikke indflydelse på.
Men det, du har indflydelse på, og bliver vurderet på
af kreditgivere, er evnen og viljen til at fokusere på de
faktorer, der betyder noget internt i virksomheden, og
som kan påvirkes af driftsledelsen.

om handelsstrategier
Torsdag d. 10. december inviterer vi til
gratis fyraftensmøde fra kl. 16.00 - 17.30.

Skrevet af Thorbjørn Pedersen

Er du født efter d. 1. januar 1954 eller senere, har du nu
mulighed for at få en seniorpræmie. Seniorpræmien
er en skattefri engangsudbetaling, som varierer i
beløb afhængig af, om du arbejder et eller to år efter
folkepensionsalderen.

GRATIS FYRAFTENSMØDE

Momslån og skattekontoen
Ordningen genåbnes, så man får samme mulighed
for et rentefrit momslån for samme periode som før.
Tilbagebetalingstidspunktet udskydes samtidig til
01.11.2021.
Perioden, hvor loftet over skattekontoen er suspenderet,
udskydes også til 01.11.2021.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Jesper Nedergaard
på T: +45 4021 1728 eller Christina B. Nielsen på T: +45
2425 9135.

NATURTIP

OG NATURTJEK
LAD NU DE døde træer stå. Dødt ved er nemlig en stor mangelvare i den danske natur.
Skrevet af Lene Egtved Andersen
Miljøkonsulent
lea@khl.dk

Døde træer får sjældent lov til at stå og henfalde, men
fordi de er døde, betyder det ikke, at de ikke kan være
fulde af liv.
De kan nemlig være til stor gavn for en lang række arter
af svampe, insekter, fugle og flagermus, som indfinder
sig efterhånden, som træerne nedbrydes, og der kommer
hulheder og barken løsner sig.
Har du et dødt træ i læhegnet, så lad det gerne stå. Eller
skal læhegnet beskæres, kan det afklippede materiale
efterlades i hegnet. Så det behøver ikke at kræve en stor
indsats at gøre noget godt for naturen og biodiversiteten.
Vil du vide mere om naturmulighederne på din ejendom,
så bestil et NaturTjek.
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TÆNK PÅ DIN SKAT INDEN JUL
HAR DU HUSKET alle fradragene? Skal pensionsindbetalinger justeres? Skal der gives pengegaver til familien? Eller er der større ændringer i økonomien, som har konsekvens for din skat?
Skrevet af Jesper Nedergaard
Økonomikonsulent
jne@khl.dk

En del personer har i august 2020 modtaget nyt forslag til
forskudsopgørelsen. Den er lavet ud fra de tal, der stod på
årsopgørelsen for 2019. Hvis din indkomst for 2020 bliver
væsentligt mindre, kan det være, der er betalt for meget
skat, og du kan søge om at få dette tilbagebetalt.
Omvendt, mangler du at betale noget skat, kan dette
indbetales rentefrit inden 31.12.2020.

Tjek også din forskudsopgørelse for 2021 ved ændringer
i økonomien fx hvis

Der er ellers ikke momsfradrag på personbiler uanset hvor
meget bilen bruges i virksomheden.
Ved leasing af personbiler kan momsen på ydelsen
fratrækkes med et beregnet momsfradrag når:
• Leasingperioden overstiger 6 måneder
• Mindst 10 % af anvendelsen sker i forbindelse med
virksomhedens momspligtige aktiviteter
• Den fradragsberettigede moms oplyses særskilt af
leasingfirmaet

LARS LUND HANSEN

• Din løn ændrer sig i forhold til tidligere år fx på grund
af nyt arbejde
• Du går på pension eller efterløn
• Du har købt eller solgt ejendom eller omlagt lån
• Du er blevet gift eller skilt
Kontakt gerne din rådgiver, så vi kan hjælpe med at
optimere din skat bedst muligt.

VED LEASING af personbiler (hvidplade biler) er det muligt at få momsfradrag på en del af
ydelsen.
Økonomikonsulent
jrn@khl.dk

TAG GOD IMOD vores tre nye medarbejdere.

• Du starter eller ophører med virksomhed, eller
virksomhedsindkomsten ændrer sig væsentligt

MOMSFRADRAG PÅ PERSONBILER
Skrevet af Jørgen Nielsen

PERSONALENYT

- er vores nye planteavlskonsulent. Lars er
uddannet agrarøkonom, og har de seneste
otte år arbejdet som driftsleder. Hos os skal
Lars arbejde med grovfoder, salgsafgrøder og
præcisionslandbrug - og så ved han en del om
maskinstrategier og økonomi.

HELLE PETZ

Det er muligt at opnå momsfradraget uanset om bilen
er registreret under CPR-nr. eller CVR-nr. Ved oprettelse
af aftalerne bør det tjekkes, om firmaet oplyser
momsfradraget på opkrævningerne, så eventuelt bøvl
med at få det oplyst senere undgås.
Der er ikke mulighed for at opnå momsfradrag for
førstegangsydelser, ekstraordinære ydelser, driftsudgifter
m.v.
Om en bil bør købes eller leases er altid en konkret
vurdering, der afhænger af de specifikke faktiske forhold.
I de økonomiske beregninger kan der tages højde for
momsbesparelsen ved leasing af personbiler.

- er ansat som regnskabsassistent med arbejdsopgaver i driftsøkonomi og regnskabsafdelingen.
Helle skal primært arbejde med budgetter,
opfølgninger, driftsgrenanalyser, boføring, skat
m.m.

FRANK K. H. CLAUSEN
- er ansat som økonomikonsulent, og kommer
fra en lignende stilling i DLBR. Han har en bred
erfaring inden for både skat, driftsøkonomi
og ejendomsavanceområdet samt praktisk
landbrugsfaglig erfaring

SIKKE ET EFTERÅR
HØSTEN OG EFTERÅRET 2020 vil de fleste landmænd huske tilbage på som én af de nemme af
slagsen. Høsten var ligetil, og vilkårene for etablering af vintersæd nærmest perfekte.
Skrevet af
Jens Christian Hertel
Bestyrelsesmedlem

Den sidste halvdel af efteråret 2020 går derimod over i
historiebøgerne som et af de sorteste kapitler i dansk
landbrugs historie. Ved udgangen af året er vi et erhverv
mindre i dansk landbrug.
Hvem skulle have troet, at det var muligt at nedlægge en
hel branche på så kort tid. Menneskers livsværk er pist
væk, og de skal nu alle finde noget andet at lave. Os, der
arbejder med landbrug til dagligt ved jo, at det er ikke kun
er et arbejde, men nærmere en livsstil.
Følelserne hænger uden på tøjet, når snakken falder på
minkerhvervet. Dels på grund af det måske tynde beslutningsgrundlag, dels på grund af den kluntede udførelse af
selve aflivningerne fra myndighedernes side, men sidst og
ikke mindst på grund af den manglende lovhjemmel.
Konsekvensen for disse mennesker er stor, måske endda
større end for andre danskere, der har mistet deres arbejde

under Corona-krisen. Måske har den almene borger
svært ved at sætte sig ind i, hvor vidtrækkende dette
indgreb har for de berørte familier, men vi landmænd – vi
ved det.
Det har aldrig været nemmere at komme til orde, end
det er i dag, og jeg vil derfor opfordre alle til at deltage
i debatten. Sørg for at holde en sober tone, så vi ikke
vender befolkningen og politikerne mod os.
At en politiker vælger at foreslå, at vi ”dræner sumpen”
på en af de demonstrationer, der for nyligt har været
til fordel for minkavlerne, provokerer næppe nogle
landmænd. Tværtimod er de fleste dybest set nok enige.
Ikke desto mindre bruges der efterfølgende en del energi
og spalteplads på at diskutere netop disse ord. Fokus
er fjernet fra emnet, og resten af Inger Støjbergs tale
nævnes ikke med et ord. Drønærgerligt.
Vi skal gøre, hvad vi kan, for at hjælpe minkavlerne videre
med en ordentlig og retfærdig kompensation, og det gør
vi bedst ved at være saglige og faglige i debatten – mener
jeg.

KONTORET ER JULELUKKET
fra torsdag d. 24. december 2020 til og
med søndag d. 3. januar 2021. Vi træffes
igen mandag d. 4. januar 2021.
Vi henviser til telefonvagten, som du
kan se på www.khl.dk.

