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Selvfølgelig skal vi i Danmark have et 
godt vandmiljø. Det har vi landmænd 
lige så stor interesse i som alle andre, 
og derfor er vi også konstant løsnings- 
og omstillingsparate. Men vi kan ikke 
acceptere, at det bliver på bekostning af et 
erhverv, som ligger i front på stort set alle 
parametre og producerer nogle af verdens 
bedste fødevarer.

Derfor er det også fuldstændig uforståeligt 
og nærmest virkelighedsfjernt, at man på 
baggrund af endnu en beregning fra Århus 
Universitet i ramme alvor foreslår, at man 
skal braklægge 40 % af det dyrkede areal 
svarende til 1 mio. hektar. Hvilket indirekte 
vil føre til en markant husdyrreduktion og 
et farvel til det landbrug, vi kender i dag.

Der melder sig en række spørgsmål: Har vi 
som samfund råd til en delvis afvikling af 
landbruget?

Hvad er de økonomiske konsekvenser? 
Er det overhovedet dansk landbrug, som 
er hindring for en god økologisk tilstand i 
vores vandløb og fjorde?

I KHL vil vi den kommende tid, i lighed 
med mange af vores kollega-foreninger, 
bruge de resurser, som er nødvendige for 
at få belyst fagligheden omkring de mange 
presfaktorer, der udfordrer vandmiljøet.

Som et led i den proces er vi sammen med 
SEGES ved at få udarbejdet en analyse 

for miljøforholdene i Kolding fjord, som 
blandt andet tager højde for tidslighed hen 
over året for udledning af næringsstoffer 
fra landbrug og overløb af spildevand 
mv. Denne viden sammenholdes med 
vandudskiftningen, som er afgørende for 
miljøtilstanden.

Staten og Århus Universitet må snart indse, 
at der er andre presfaktorer end kvælstof, 
at også årstidsvariationer i afstrømning 
kan have større betydning end total 
mængder. 

Efter den 1. januar 2021 er det derfor 
blevet muligt, ved gave eller arv, at 
overdrage aktier i et selskab, der driver 
erhvervsvirksomhed, til en erhvervs-
drivende fond og uden beskatning på 
overdragelsestidspunktet. 

olketinget har d. 3. december 
2020 vedtaget en ændring af 

aktieavancebeskatningsloven.
F

Generationsskifte ved overdragelse af erhvervsvirksomhed til en 
erhvervsdrivende fond

Skal dansk 
landbrug
afvikles?

ravene i de næste vandplaner 
tegner et helt urealistisk per-

spektiv for landbrugets fremtid, 
hvis politikerne vælger at følge 
beregningerne fra Århus Univer-
sitet.

K

Avancebeskatningen opgøres på over-
dragelsestidspunktet, men skatten 
udskydes indtil fonden modtager udbytte 
eller sælger aktierne, hvor der herved sker 
forholdsmæssigt forfald af avanceskatten. 

Såfremt der sker     overdragelse af aktierne 
til fonden ved arv, vil dette være undtaget 
sædvandlig boafgift.  

Der er en række kriterier, som skal være 
opfyldt i forbindelse med overdragelsen, 
herunder at fonden viderefører virk-
somheden, fonden må ikke have 
familiemæssige formål etc.  

Kontakt Ejendom og Jura for en vurdering 
af, hvorvidt din erhvervsvirksomhed kan 
generationsskiftes under den nye model.

Ved at etablere bufferzoner langs 
naturarealer og småbiotoper som læhegn, 
grøftekanter mv., kan man beskytte 
naturarealerne for afdrift af gødning og 
sprøjtemidler. 

En bufferzone kan etableres som en fysisk 
stribe, fx kan man etablerer en udyrket 
bræmme i kanten af marken med naturlig 
fremspiring.

Bufferzonen kan også etableres som en 
blomsterstribe eller en barjordsstribe eller 
som en kombination. Hvis man ikke ønsker 
en bræmme i marken, kan man også blot 
undlade at sprøjte og gøde de yderste 
meter af marken. 

Dette er endu ét af de tip, du måske vil få, 
hvis du vælger at få lavet NaturTjek på din 
ejendom.

Naturtip og 
naturtjek

lacér dine blomsterstriber og 
bufferzoner med omtanke.P

Af bestyrelsesformand Hans 
Damgaard

Af miljøkonsulent Lene Egtved 
Andersen, lea@khl.dk

Af advokat Mette 
Hjøllund-Jensen, mhj@khl.dk
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Fabriksnye driftsmidler anskaffet i 
perioden 23/11 2020 – 31/12 2022

Forhøjet 
afskrivningsgrundlag

Ikke forhøjet 
afskrivningsgrundlag

Uden motor fx staldinventar X 

Med motor samt driftsmidler, der 
ikke er køretøjer, fx motorsav

- hvis drevet af ikke-fossile 
brændsler fx el

- hvis drevet af fossile 
brændsler fx diesel eller 

benzin

Personbiler og skibe X

Køretøjer bortset fra personbiler og 
skibe

- med nummerplader 
- uden nummerplader, hvis 

køretøjet drives af ikke-
fossile brændsler

- uden nummerplader, hvis 
køretøjet drives af fossile 

brændsler

Måske kan du afskrive 116 
% af anskaffelsessummen

egeringen har fremsat et lovforslag, som blandt andet indeholder 
ændrede regler for fradrag og afskrivninger på investeringer i ma-

skiner og inventar.
R

Klima- 
lavbund

y tilskudsordning fra den 1. 
februar til Klima-lavbund.N

Ved køb af fabriksnye driftsmidler i 
perioden fra d. 23. november 2020 til d. 
31. december 2022 vil virksomhederne 
efter forslaget kunne afskrive på 116 % af 
anskaffelsessummen. 

For at sikre, at forslaget understøtter den 
grønne omstilling, omfatter den forhøjede 
afskrivningsadgang ikke maskiner, 
der drives eller kan drives af fossile 

Fra 1. februar 2021 starter en ny ordning, 
hvor man kan søge tilskud til at tage 
kulstofrige lavbundsjorder ud af drift. Der 
findes i forvejen andre tilskudsordninger til 
lavbund/vådområder, men denne ordning 
kan du søge selv. 

Den nye ordning er målrettet våde marker 
på jorde med højt kulstofindhold. Disse 
områder kan binde særlig meget CO2, når 
vandstanden hæves, hvilket er godt for 
klimaet. 

Ordningen går ud på at hæve vandstanden 
og stoppe jordbearbejdning.

brændstoffer fx benzin eller diesel. Den 
øgede afskrivningsadgang omfatter heller 
ikke personbiler og skibe.

På andre køretøjer end personbiler 
vil der kunne afskrives på 116 % af 
anskaffelsessummen, hvis køretøjet har 
nummerplader på. Det betyder fx, at en 
traktor med nummerplader kan afskrives 
på det forhøjede afskrivningsgrundlag, 
mens en traktor uden nummerplader ikke 
er omfattet af reglen. 

I tabellen kan du se, hvilke typer 
driftsmidler, der indgår i lovforslaget:

Det betyder, at der ikke må gødskes eller 
sprøjtes, men du må stadig have dyr på 
græs og tage slæt.

For at gå med i ordningen skal du have et 
lavbundsareal, hvor mindst 60 % af arealet 
indeholder mindst 6 % kulstof. På www.
mst.dk/lavbund kan man finde et kort over 
disse områder og få flere oplysninger.

Projektområdet skal være på mindst 10 ha. 
Du kan med fordel gå sammen med naboer 
for at pulje et større areal og eventuelt 
inddrage kommunen for at stille dit projekt 
mere gunstigt. Områder, der understøtter 
andre såkaldte nationale interesser som fx 
vandmiljø og biodiversitet m.fl. og større 
sammenhængende projekter, vil blive 
prioriteret højst.

Der ydes et tilskud på op til 128.000 kr. pr. 
ha. Bemærk dog, at tilskuddet skal dække 
både projekteringsudgifter og varigt 
driftstab. Netto pr. ha kan udbetales op til 
max 86.000 kr. beregnet ud fra markens 
anvendelse 2015-2019.

Kontakt din planteavls- eller 
miljøkonsulent, og find ud af, om ordningen 
er interessant for dig.

Kort: 
Eksempel på områder med 

lavbundsjorde

For at styrke virksomhedernes lyst til at 
investere i nye og grønne aktiver, foreslås 
det at forhøje grænsen for, hvornår 
driftsmidler kan straksafskrives fra 14.100 
kr. til 30.000 kr. (2020-niveau).

Forslaget gælder for aktiver, der anskaffes 
efter d. 23. november 2020.

Kravene har været kendte i et par år, og 
skal sikre ekstra fokus på miljøbeskyttelse 
og ressourceudnyttelse. De er gældende 
for alle IE-brug.

Beredskabsplan har længe været et 
kendt værktøj, og er ofte blevet krævet i 
forbindelse med miljøgodkendelser. De 
øvrige 3 er nyere krav.

IE-brug mø-
des af nye 
krav

en 21. februar 2021 træder 
de nye krav om miljøledelse, 

kontrol- og beredskabsplan samt 
oplæringsmateriale i kraft.

D

Miljøledelse skal sikre, at der på 
husdyrbruget er fokus på optimeringer 
i forhold til miljøbelastning eller 
ressourceudnyttelse. Hvert år skal der 
sættes et specifikt mål.

Kontrolplanen skal sikre, at der på 
bedriften er et system eller en plan 
for kontrol og vedligehold af tekniske 
installationer på bedriften.

Oplæringsmaterialet skal udarbejdes for 
at sikre, at alle medarbejdere bliver oplært 
inden for de arbejdsopgaver, de har på 
ejendommen. Oplæringsmaterialet skal 
være tilgængeligt for medarbejderen, og 
skal kunne fremvises ved miljøkontrol.  

Har du brug for hjælp til at udarbejde hele 
eller dele af materialet, kan du kontakte 
KHL’s miljøafdeling.

Fakta om IE
IE-brug er husdyrbrug med plads til  
følgende husdyr :

• 40.000 stk. fjerkræ
• 2.000 stipladser til slagtesvin
• 750 stipladser til søer

Øget bagatelgrænse for 
straksafskrivninger

måaktiver kan, efter de regler 
der gælder nu, straksafskri-

ves, hvis anskaffelsessummen 
ikke overstiger 14.100 kr.

S

Af planteavlskonsulent 
Petra Gutt & chefkonsu-
lent Lars SchmidtAf skattechef Inge Kloster Iversen

iki@khl.dk

Af miljø- og projektkonsulent 
Inger Knude, ika@khl.dk

Af skattechef Inge Kloster Iversen
iki@khl.dk
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De korte renter forbliver lave i mange år, så 
det er ikke her, vi skal være bange.

Inflationen skal skabes ved, at der opstår 
flaskehalse via en stor efterspørgsel 
på varer og tjenesteydelser. Den større 
efterspørgsel kan så ikke honoreres og 
priserne vil stige. Det scenarie tror jeg ikke 
meget på.

Der er økonomer, der mener, at befolkning-
en går forbrugsamok, når vi er forbi 
Covid-19.

Skal vi være bange for in-
flation og renter?

e lange renter er styret af in-
flation, og derfor skal vi se 

den vej, hvis vi skal forudse en 
rentestigning i de lange renter.

D Centralbankerne lukker store mængder 
penge ud og vil fortsætte i lang tid endnu. 
Hertil kommer nationalstaternes Covid-19 
hjælpepakker, som også er med til at 
stimulere forbruget. Det kan kortvarigt 
medføre en efterspørgsel, men vi har ikke 
fået penge ude fra rummet, hvorfor de også 
skal betales tilbage igen.

Ser vi på den aktuelle forbrugertillid, er den 
i bund. Dette hænger dog ikke sammen 
med den store efterspørgsel på fast 
ejendom, der har været henover Corona 
tiden. Vi får stigende levealder og dermed 
stigende opsparinger.

Når opsparingen stiger, er renten nødt til at 
falde for at udligne markedet for opsparing 
og investeringer. Japan har haft lav 
inflation og renter i 40 år. De har i samme 
periode haft en god økonomisk velstand/
vækst. Kommer der inflation, bliver det 
kun kortvarigt.

Af chefkonsulent Jørgen Thorø
jft@khl.dk

I forbindelse med arbejdet med at lægge 
gasledningen i jorden, vil der for de fleste 
lodsejere opstår et merforbrug af tid til 
pasning af jorden, da gasledningen mange 
steder krydser agerretningen eller på anden 
vis giver udfordringer i den normale drift. 

Husk logbog 
og billeder

rojekt Baltic Pipe går snart 
i jorden på strækningen fra 

Egtved til Lillebælt.
P

Ekstra tidsforbrug kan fx forekomme i 
forbindelse med jordbehandling, plante- 
værn og gødskning eller i forbindelse med 
høst.

Markerne kan blive opdelt på en mere 
uhensigtsmæssige størrelser, og arbejdet 
tager længere tid.

Husk derfor at notere alle disse forhold 
med dato i en LOGBOG, så man er sikker 
på, de bliver husket og afregnet, når den 
endelige skade for den enkelte ejendom 
skal gøres op.

Husk at tage godt med billeder, mens 
arbejdet udføres. Billeder siger mere end 
ord. Særlig vigtigt er billeder i perioder, 
hvor der sker kørsel i projektområdet, 
og når der er våde forhold og risikoen for 
varige skader på jorden er størst. Følg også 
arbejdet med reparation af dræn nøje.

Af planteavlskonsulent Morten 
Knutsson, mok@khl.dk

Mine tanker går til minkavlerne, der alle 
har min sympati og medfølelse. Det er 
umenneskeligt det, I har været igennem 
– jeg håber aldrig selv at opleve noget 
lignende med mine køer. Jeg kan dog glæde 
mig over, at der på nuværende tidspunkt 
ser ud til at være landet en ok aftale for 
mine kolleger i minkbranchen. Hvor god 
aftalen er for den enkelte afhænger nok 
af udgangspunkt og ønsker for fremtiden, 
men jeg håber, at alle kommer godt videre 
i livet.

Landet er stadig på den anden ende pga. 
Corona. Til trods for en total omvæltning 
af hverdagen, har KHL endnu en gang haft 
et godt år. Det kommer blandt andet til 
udtryk ved, at vi endnu en gang kan lave 
en flot udlodning til alle medlemmer af 
foreningen.

Jeg vil rose ledelsen og alle de 
hårdtarbejdende medarbejdere på KHL 
for det flotte arbejde og ikke mindst den 

store omstillingsparathed, der har været 
nødvendig det sidste års tid. I gør det bare 
super godt!

Som landmænd mærker vi nok ikke 
Corona på samme måde som andre dele 
af samfundet. I hverdagen på staldgangen 
ligner tingene sig selv. Èn ting er dog stærkt 
savnet - alle vores vinterarrangementer, 
både de faglige i foreningen og de mange 
Åbent Hus arrangementer, som giver 
mulighed for at mødes med kolleger over 
en kold øl, mens vi sparker til et alt for dyrt 
dæk.

Det sociale går tabt, men også vidensdeling 
kolleger imellem og den tilegnede viden 
på et kursus. Jeg vil dog lige benytte 
lejligheden til at slå et slag for de mange 
webinarer, der tilbydes. Tanken kan virke 
fjern, men der ligger en masse viden, vi 
kan udnytte, og det er vigtigt at være godt 
klædt på fagligt i den verden, vi lever i.

Ellers er det glædeligt, at foråret nærmer 
sig. Solens stråler har igen mere magt, 
når de endelig bryder gennem skyerne, 
og det mest sikre forårstegn af dem alle: 
Gylletanken er snart fuld igen.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sæson, 
forhåbentligt ses vi snart igen på KHL.

Tanker fra 
bestyrelsen

eg sidder på kontoret, og ny-
der synet af et frostdækket 

landskab. Regn og mudder er 
glemt for en stund - der findes 
intet smukkere end en morgen 
med rimfrost i træer og buske.

J

Af bestyrelsesmedlem Peter 
Baungaard Sørensen

Der besvares 14 spørgsmål, hvoraf 8 
er forudfyldt via data fra bl.a. din SJI. 
Skemaet kan derfor først udfyldes, når SJI 
for 19/20 er indsendt.

Information om skemaet sendes til din 
erhvervs E-boks. Skemaet udfyldes 
online, og det er ikke muligt at give en 
fuldmagt til din planteavlskonsulent.

Besvarelsen indberettes ikke, men 
skal kunne fremvises ved en kontrol 
fra Landbrugsstyrelsen. Manglende 
udfyldelse kan give bøde.

Frist for udfyldelse af skemaet er 
d. 31. marts 2021.

Til sprøjte-
journalen

om noget nyt skal alle, der 
har pligt til at indberette 

sprøjtejournal (SJI) også udfylde 
et IPM-skema (IPM = Integreret 
Plantebeskyttelse)

S

Af planteavlskonsulent Britt Dam-
gaard Lauritzen, bdl@khl.dk

Høringssvar
angt de fleste vandløb i Dan-
mark er private, men i disse år 

søger kommunerne at nedklassi-
ficere flere vandløb, hvor der er 
begrænset offentlig interesse.

L

Begrundelsen er ofte et ønske om 
harmonisering, idet klassificeringen i de 
gamle kommuner var forskellig.

Vi ser eksempler på, at der søges 
privatiseret vandløb med store oplande og 

Af chefkonsulent Lars Schmidt 
las@khl.dk

mange lodsejere eller vandløb, som afleder 
større mænger vand fra veje, bebyggelser 
eller naturområder. Her mener vi ikke, 
at kritérierne for at privatisere altid er 
tilstede.

Senest har Kolding Kommune ønsket at 
nedklassificere Hejls Bæk, og sammen 
med Vejle Kommune er man i gang med 
at nedklassificere flere vandløb omkring 
kommunegrænsen. For alle vandløb har 
KHL indsendt høringssvar.

Haderslev Kommune har varslet, at 
man agter at påbegynde proces med 
nedklassificering af flere kommunale 
vandløb.

KHL vil sammen med Sønderjyske Vandløb, 
følge dette arbejde tæt.
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Regnskabsassistent Margrethe 
Knudsen

- fylder 60 år d. 14. marts 2021.

Planteavlsmedhjælper Søren 
Rask-Petersen

- fyldte 70 år d.27. januar 2021.

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

Kom tættere på din øko-
nomi med Dashboard

ed Dashbord får du nemlig 
mulighed for løbende at få 

realiserede data at navigere efter.
M

Af driftsøkonomikonsulent 
Johannes Duus Hald, jdh@khl.dk

Af økonomikonsulent Jesper 
Nedergaard, jne@khl.dk

Fradrag for serviceydelser, fx havearbejde, 
børnepasning eller hushjælp forventes at 
stige fra 6.400 kr. til 25.000 kr. 

Fradraget gælder som tidligere både 
ejerboliger, man selv beboer og 
fritidsboliger, som ikke har været udlejet.

For at give den grønne omstilling yderligere 
et skub, kan du nu også få større fradrag for 
udgifter til håndværkerydelser.

Håndvær-
kerfradrag 
2021

yt lovforslag i høring om-
kring fradrag for udgifter til 

arbejdsløn til både serviceydel-
ser og håndværkerydelser.

N

Tillægget er det, som el-selskabet tjener og 
det varierer en del fra selskab til selskab.

Vi har på det seneste oplevet en del opkald 
fra fusionerede selskaber, hvor der ved 
henvendelsen bliver argumenteret for et 
stigende tillæg.

Kontakt i stedet ét af de mere veldrevne 
gamle el-selskaber. Pas på ikke at få kontakt 
til de nye selskaber, som har skjulte gebyr i 
både tillæg og spotpris.

Der bør aldrig betales mere end 1 øre/kWh 
i tillæg, og bruges der større mængder, 
kommer vi en del under 1 øre/kWh.

Køb strøm 
til spotpris

trøm til spotpris er stadig det 
mest økonomiske, men det 

er afgørende, hvad der betales i 
tillæg til spotprisen.

S
Af cheføkonom Jørgen Thorø
jft@khl.dk

Du har frie hænder til at opsætte 
Dashboardet, og er dit fokus fx vedligehold, 
maskinstation og lønomkostninger, kan du 
få dette vist i de tre første bokse.

Giver den viste afvigelsen anledning 
til yderligere analyse fx på vedlige-
holdskontoen, kan du med et enkelt klik se 
afvigelsen på konto eller på månedsniveau.

Der lægges op til en forøgelse af fradraget 
fra 12.800 kr. til 25.000 kr. 

Som tidligere år kan du få fradrag for 
en lang række grønne initiativer, fx 
energirenovering i form af isolering, 
nye vinduer eller varmestyring og til 
klimatilpasning fx dræn, maskiner, kloak. 

Forslaget er i skrivende stund ikke endeligt 
vedtaget. Vil du vide mere, kan du kigge på 
www.skat.dk under håndværkerfradrag.

I finansloven for 2020 varslede rege-
ringen at afskaffe muligheden for at have 
forældrekøbslejligheder i virksomheds-
ordningen. Så vidtgående konsekvenser 
får den nye lov dog ikke. 

Forældre kan fortsat købe fast ejendom, 
udleje den til deres børn og samtidig have 
ejendommen i virksomhedsordningen.

Reglerne gælder ikke kun forholdet 
mellem forældre og børn, men også for 
andre nærtstående, som er den skatte-
pligtiges eller ægtefællens forældre og 

Ja-tak til 
forældre-
køb

om forældre er det stadig mu-
ligt at gøre et godt køb, når de 

unge skal have hjælp til at finde 
et sted at bo.

S
Af skattechef Inge Kloster Iversen
iki@khl.dk

Regnskabsassistent Ebbe 
Lauge Krogsgaard

- har været ansat 15 år d. 1. april  2021.

bedsteforældre samt børn, børnebørn og 
deres ægtefæller.

Følgende indgreb skal fjerne visse 
skattefordele ved forældrekøb i virksom-
hedsordningen. De gælder kun, hvis 
ejendommen lejes ud som beboelse til 
nærtstående:

• Den skattemæssige værdi af rente-
udgifterne af ejendommens gæld 
bliver ved beregning af rentekorrektion 
nedsat til ca. 33 % mod tidligere  56 %

• Kapitalafkastgrundlaget i virksomheds-
ordningen reduceres med forskellen 
mellem værdien af ejendommen og 
en andel af gælden i virksomheds-
ordningen. Dette indgreb sikrer, at der 
ikke længere kan opnås kapitalafkast 
til beskatning som kapitalindkomst af 
ejendommens “friværdi”

Lovændringen påvirker ikke reglerne om 
succession i en virksomhedsordning. 
Det vil fortsat være muligt, at ejendom-
men er den eneste virksomhed i 
virksomhedsordningen. Det betyder, at 
man med en forældrekøbslejlighed, kan 
videreføre en erhvervsvirksomhed og 
opretholde sin virksomhedsordning.

Reglerne gælder for indkomstår, der 
påbegyndes d. 1. januar 2021 eller senere.

Figur 1:
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