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Lad os holde en kæmpe TOURfest for sporten og dansk
landbrug søndag d. 3. juli 2022.

T

our de France er én af
verdens største sports- og
mediebegiveheder, og kommer
til vores område i starten af juli
2022.

Skrevet af
Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Touren er kendt for at skabe en kæmpe
folkefest langs ruten, og søndag d. 3. juli
ligger den østlige del af Sydjylland rammer
til 3. etape af årets Tour de France. Etapen
starter i Vejle og slutter i Sønderborg.
Ud over de største cykelstjerner rummer
løbet en kæmpe reklamekaravane på ca.
100 specialbyggede køretøjer, et veteranløb
mv., så vi kan forvente, at ruten vil være
tætpakket af gæster og cykelentusiaster fra
nær og fjern.
En stor del af ruten går gennem
landbrugsland og landsbyer. Derfor er
det oplagt, at vi i landbruget benytter
lejligheden til at være en del af festen
sammen med vores lokalområder.

Måske er der kolleger, som kunne tænke
sig at bidrage med kreative indslag på
markerne langs ruten?
Vores franske landmandskolleger har
gennem årene promoveret deres erhverv
med sjove påfund langs ruten, og hvert år
konkurrerer de om det mest opfindsomme
indslag.
Hos KHL fandt vi det oplagt at sætte
landbruget i fokus på lignende vis, og
derfor holdt vi i efteråret et kickoffmøde for interesserede landmænd, hvor
de Tour-ansvarlige fra Vejle og Kolding
Kommune fortalte nærmere om løbet og
om mulighed for at få støtte til aktiviteter.
Der var også et indlæg fra Designskolen
i Kolding, som arbejder med et
gennemgående grafisk tema om cykling.

”

Følg begivenheden
på FB-siden ”Aux vélos
Sydjylland”.

Knæk Cancer
Udført af Henrik Mulvad Madsen
Er du interesseret i at blive en del af dette,
kan Karen kontaktes på karenghansen@
hotmail.com.

Én af mødedeltagerne, Karen Gundlund
Hansen fra Seggelund, har arbejdet videre
med konceptet Aux vélos, Sydjylland.

Ligeledes skal landboforeningerne langs
ruten mødes for at drøfte, om der kan
laves gennemgående aktiviteter.

Så kort og godt – byd ind med gode idéer,
og lad os sammen med vores naboer og
lokalsamfund holde en kæmpe fest den 3.
juli.

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

Mød Søren Søndergaard til årets generalforsamling

onsdag d. 2. marts kl. 17.00
Generalforsamlingen starter kl. 19.00, og holdes i år hos Scandic, Kokholm 2, Kolding.
Tilmeld dig på www.khl.dk.
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Momslån og mulighed for afdragsordning

U

nder Corona havde man mulighed for at optage momslån. Man
slap for at skulle betale moms her og nu, og kunne udskyde
betalingen rentefrit.

Sådan gik det i 2021

2021

blev et år med store prisudsving i svineproduktionen,
men også salgspriser i planteavlen og foderpriser
oplevede store prisudsving.

Skrevet af
Driftsøkonomikonsulent Christian
Raun, chr@khl.dk

Disse udsving påvirkede de økonomiske
resultater i 2021. I nedenstående skema
er angivet de foreløbige resultater for de
enkelte driftsgrene i 2021:

Skrevet af
Revisorassistent Nicolaj Bennetsen
Poulsen, npo@khl.dk

Den 1.april 2022 forfalder momslånene så
til betaling.
Skattestyrelsen har åbnet for en
mulighed, der betyder at man kan få en
betalingsordning, der løber i 24 måneder.
Betalingsordningen er dog ikke rentefri.
Der beregnes renter efter de gældende
regler for skattekontoen, og pt er renten
på 0,7 % om måneden. Renten er ikke
fradragsberettiget, og de renter, der er
påløbet, skal betales på betalingsordnings
sidste rate.
Der er dog nogle krav til betalingsordning
• Betalingsordning skal oprettes fra d. 15.
marts til d. 15. april – oprettes den ikke
i denne periode, løber ordningen kun i
12 måneder

• Man må ikke have gæld på skattekontoen,
der er sendt til inddrivelse
• Man skal huske at overholde
betalingsfristerne på moms og A-skat/
Am-bidrag – overholdes fristerne ikke,
opsiges betalingsordning øjeblikkeligt
Det er kun muligt at have én betalingsordning ad gangen
Betalingsordningen kan dog altid ophøre
før tid ved, at man indbetaler den
resterende gæld.
Hvis man laver en negativ momsangivelse,
vil Skattestyrelsen i stedet for at udbetale
beløbet, anvende denne som afdrag
på betalingsordningen. Skattestyrelsen
vil anvende alle udbetalinger fra det
offentlige, også EU-tilskud, til modregning
i betalingsordningen.
Man har mulighed for at tilmelde betalingsordning til betalingsservice.

Resultat efter
finansiering

Sohold 30 kg

Slagtesvin

Malkekøer
konv.

Planteavl

337.000 kr.

1.414.000 kr.

1.819.000 kr.

1.064.000 kr.

Smågriseproducenter med 30 kg oplevede
store udsving i afsætningsprisen i løbet af
året.
De producenter, der havde levering til
eksport eller puljepris opnåede den laveste
pris og dermed også lavere resultater end
de producenter, der havde levering til
beregnet notering. Generelt et stort fald i
det økonomiske resultat i forhold til året
før.
Slagtesvineproducenterne opnåede fornuftige resultater. Typisk driver de en

større planteavl, og eget korn giver derfor
en større risikoafdækning på foder.
Den stigende mælkepris i især
andet halvår af 2021 bevirkede, at
mælkeproducenternes resultat steg i
forhold til året før. Positiv konjunktur
bidrog ligeledes til det stigende resultat.
Planteavlere var begunstiget af høje priser
på salgsprodukterne. Udbytter var generelt
lavere end året før.

Fællesskema 2022

Å

rets ansøgningsrunde til hektarstøtte 2022 og udbetaling af ”pleje
af græs”-tilsagn er nu åben.

Planteavlstema 2022:
Præcisionsjordbrug

P

ræcisionsjordbrug er i stærk fremgang, og vi har på
planteavlskontoret derfor dette som gennemgående tema i 2022.

Skrevet af
Planteavlskonsulent Henrik Mulvad
Madsen, hmm@khl.dk

Skrevet af
Planteavlskonsulent Britt Damgaard
Lauritzen, bdl@khl.dk

Vi starter med at holde en læringsdag om
præcisionsjordbrug onsdag d. 23. februar
fra kl. 8.45 - 14.30 om præcisionsjordbrug
som alternativ til efterafgrøder.
Derudover planlægger vi flere vejkantsmøder igennem sæsonen, hvor vi sammen
udveksler erfaringer.

Vi er desuden topmotiverede til at give dig
individuel sparring om præcisionsjordbrug
på netop din bedrift.

Følg med i kalenderen på www.khl.dk,
hvor vi løbende slår arrangementer op.

Kontakt Jens eller Henrik, hvis du vil mere
om præcisionsjordbrug.

I år er ansøgningsfristen d. 22. april og
på lige fod med tidligere år, skal placering
af de målrettede efterafgrøder også
indberettes på dette tidspunkt.
Efter ansøgningsfristen d. 22. april kan
de målrettede efterafgrøder kun flyttes til
marker inden for samme ID-15 område.
Øvrige ændringer kan laves frem til d. 17.
maj 2022.

Reglerne for hektarstøtte er ikke ændret
meget sammenlignet med 2021. Dette
hænger givetvis sammen med, at 2022
bliver det sidste år i denne reformperiode.
Fra 2023 venter en ny CAP-reform, som
vi desværre ikke kender helt i detaljer.
Mere herom når vi kender indholdet i den
nye reform.
Kontakt gerne din planteavlskonsulent
hurtigst muligt for aftale om indsendelse
af dit fællesskema 2022.
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Afskaffelse af håndværkerfradraget i 2022

V

il du udnytte håndværkerfradraget inden det formentlig afskaffes,
skal du få din håndværker til at udføre arbejdet senest d. 31. marts
2022.

Drama i den europæiske
centralbank

D

Skrevet af
Økonomikonsulent Jesper
Nedergaard, jne@khl.dk

Det forventes nemlig, at Folketinget
vedtager at afskaffe håndværkerfradraget
fra d. 1. april 2022.

en europæiske centralbankchef skabte på rentemødet d. 3.
februar forvirring omkring centralbankens holdning til den
nuværende inflation.
Benytter du fradraget inden da, skal du
Skrevet af
Chefkonsulent Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

Tilbage i december 2021 var ECB
holdningen, at der var en lang periode til
,at centralbanken ville hæve renterne, da
inflationen var midlertidig.
Men set i lyset af den vedvarende høje
inflationstakt i eurozonen, blev der på
februarmødet åbnet for, at der måske
alligevel kunne ske rentestigning fra en
indskudsrente på minus 0,5 %, som har
været gældende siden 2019.
Inden næste rentemøde i marts vil der
blive lavet undersøgelser over, hvorfor
inflationen stiger så meget. ECB mener,
at der er en reel risiko for, at de høje
prisstigninger varer i længere tid end
først antaget. Halvdelen af inflationen
skyldes dog stigende priser på gas, olie og
elektricitet. Her kan krisen mellem Ukraine

og Rusland føre til yderligere stigninger,
men modsat vil det også medføre en
afmatning på væksten generelt.
Når der kommer udtagelser om en
eventuel mulig renteforhøjelse, bliver det
med det samme indpriset i markedet,
hvorfor de lange renter er steget lidt siden
nytår. Danmark følger i grove træk alt,
hvad der sker i ECB.
Jeg er ikke så bange for vedvarende øget
inflation, da det primært er skabt af
stigende energipriser samt flaskehalse.
Sådanne prisstigninger er at sammenligne
med øget skatter, som alt andet lige vil
sætte forbrugstempoet ned.
Vedvarende inflation vil først komme,
hvis lønningerne får lov til at stige
mere end de nuværende 2-3 %.
Normaliseringsprocessen på energi og
flaskehalse antages at kunne tage det
meste af 2022.

Er du klar til miljøtilsyn?

A

lle husdyrbrug får regelmæssigt miljøtilsyn fra kommunen, og i
den forbindelse er der mange ting, der skal være styr på.

Skrevet af
Miljø- og projektkonsulent Inger
Knude, ika@khl.dk

For flydende husdyrgødning mangler
der ofte en logbog over kontrol af
flydelag eller også mangler den lovpligtige
beholderkontrol.

Heldigvis kan der ofte gennemføres
et tilsyn uden, at det giver anledning
til bemærkninger fra kommunen, men
når der kommer bemærkninger, er det
ofte i forbindelse med opbevaringen af
husdyrgødning.

Alle gyllebeholdere skal kontrolleres
hvert 5. eller 10. år. Dokumentation
for gennemført beholderkontrol skal
sendes til kommunen, men det er dit
ansvar at holde styr på hvornår der skal
gennemføres beholderkontrol.

Kigger vi dybere i dette, ses
overtrædelserne oftest i forbindelse med
opbevaring af dybstrøelse, enten fordi
stakken på møddingspladsen ikke er
overdækket eller fordi, der ikke er lavet
kort/log over placeringen af markstakke.

Du kan ikke forvente, at hverken
kommunen eller beholderkontrollanten
kontakter dig med en påmindelse om, at
det er ved at være tid til kontrol.

samtidig sørge for, at betaling for arbejdet
er foretaget senest d. 31. maj 2022.
Der kan fra d. 1. januar til d. 31. marts
2022 godkendes fradrag for arbejdslønnen
til håndværkerydelser med max. 12.900 kr.
(25.000 kr. i 2021).

Her kan der fratrækkes op til 6.400 kr. af
arbejdslønnen.

Der kan fås fradrag for det samme arbejde
som tidligere år. Det vil sige fradrag
for en lang række grønne initiativer fx
energirenovering i form af isolering, nye
vinduer eller varmestyring. Herudover kan
du få fradrag for tiltag til klimatilpasning
eksempelvis dræn, maskiner og kloak.

Fradragsværdien udgør ca. 25 %, det
vil sige du får ¼ af beløbet tilbage på
årsopgørelsen.

Fradraget for serviceydelser i hjemmet
eller i en fritidsbolig, som ikke har været
udlejet, kan fortsat fratrækkes hele 2022.

Du kan se meget mere på www.skat.dk
under håndværkerfradrag.

Det vil derfor stadig være muligt at
få fradrag for serviceydelser som fx
rengøringshjælp, vinduespudsning eller
børnepasning.

ADR-Kursus:
Transport af
farligt gods

H

vis du transporterer farligt
gods, fx diesel, plantekemi
eller lignende, skal du være
uddannet til det.

er fyldt – så længe der bare er én dråbe
diesel i tanken, tæller det som transport
at farligt gods.

Produkter som plantekemi, benzin,
diesel, ilt- og gasflasker, svovlsyre, kemi
til staldene o.l. er alt sammen farligt
gods og kræver håndtering af én, der
har et ADR-bevis.

For transport og håndtering af
farligt gods under frimængden er det
tilstrækkeligt med et ADR-bevis. ADRbevis skal fornyes hvert 5. år. Næste gang
KHL tilbyder ADR-transportkursus er
onsdag d. 23. marts 2022.

Når du fx transporterer dieselolie i en
tank på din arbejds- eller ladbil, er det
transport af farligt gods. Det er det
også, hvis tanken, der står på ladet ikke

Afhængigt af stoffer og mængder er der
forskellige krav til uddannelsesniveauet.

Du kan tilmelde dig på www.khl.dk
allerede nu.
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Man kan lære gennem hele livet

J

eg har mange gange erfaret, at drøftelser på tværs af generationer og faggrupper giver mig ny viden
og nye perspektiver.

Klimadag
om energi

Skrevet af
Bestyrelsesmedlem
Søren Bloch

H

Den unge generation ser tit anderledes på
tingene, fx at der i efterafgrøder kan være
gode uudnyttede muligheder. Her er et
område, hvor der er et udviklingspotentiale
både for miljøet og for vores pengepung.
Jeg kan godt se mange muligheder i
efterafgrøder, hvis teknologien bliver
udviklet, så de kan sås i rette tid til at
opsamle mest muligt kvælstof.
En ny landbrugsreform venter i 2023 med
mange nye krav. Nogle vil nok også kunne
se nye muligheder her. Et af målene i
reformen er, at der skal være mere plads til
biodiversitet. Udfordringen bliver her at
finde en balance, der også gør det muligt
at producer fødevarer til menneske. Vi
skal jo også eksistere.
I 2023 får økologer også et krav om at
bruge mindre konventionel gødning. Det
er en aftale økologer selv har indgået for
at fremme den økologiske tankegang,
og for at imødekomme forbrugernes
forventninger til økologiens udvikling.
Åbent Landbrug

P E RS O N A L E N YT

Åbent Landbrug afholdes i år søndag d. 18.
september. Jeg håber, nogen har lyst til at
være værter. Man kan blive vært både som

vad kan du gøre på dit
landbrug for at nedbringe
dine energiomkostninger, og er
der økonomi i selv at producere
el?

rundviser af mindre grupper eller som
vært ved det store Åbent Landbrug uden
rundvisning – og til begge arrangementer
skal man tilmelde sig.

”

Bliv vært ved Åbent
Landbrug, og vær med
til at gøre en forskel for
dansk landbrug”.
Det er vigtigt, at vi viser dansk landbrug
frem, og at landmænd møder mennesker
fra andre erhverv, så skellet mellem land
og by ikke bliver større, end at vi stadig
kan kommunikere sammen og lære af
hinanden.
Vi landmænd har her en enestående
mulighed for at møde forbrugeren på

tomandshånd og få indsigt i, hvad der
betyder noget for dem og de fødevarer, de
ønsker at købe. Så tilmeld dig som vært!
Generalforsamling
Onsdag d. 2. marts holder KHL generalforsamling. Vi håber, I har tid og lyst til
at møde op, bestyrelsen er i hvert fald
klar til at møde jer og vi er rigtig glade
for, at vi i år kan mødes fysisk igen.
Generalforsamlingen foregår hos Scandic
i Kolding.
I mødet mellem mennesker, uanset alder
og profession, tror jeg, vi finder et stort
udviklingspotentiale. Håber at se mange
af jer til generalforsamlingen i marts og til
Åbent Landbrug i september.

Klimadagen ”Jagter du energibesparelser? ” holdes i samarbejde med
Byggeri og Teknik og foregår torsdag d.
24. februar 2022 fra kl. 13.00 - 16.00.
Uddrag af program
• Er der økonomi i egenproduktion af
el fra sol og vind?
• Varmepumpeløsning med varme fra
fx mælk, jord eller gylle
• Raps og/eller biogas som drivmiddel
i traktoren
• Hvor er de største energioptimeringsmuligheder i landbruget?
• Hvordan fungerer certifikater og CO2
besparelser?
• Skatter og afgifter ved egen energiproduktion
Tilmeld dig på www.khl.dk
senest d. 21. februar.

Mette Skade
Planteavlskonsulent

Regnskabsassistent
Jannie Damgaard Castberg

Økonomikonsulent
Frank K.H. Clausen

Den 3. januar bød vi velkommen til vores
nye
planteavlskonsulent
Mette
Skade.
Mette er uddannet (plante)molekylærbiolog
på Københavns Universitet, og har de
seneste 2,5 år arbejdet som fuldmægtig hos
Landbrugsstyrelsen, hvor hun arbejdede med
gødning og jordforbedringsmidler.

- fylder 40 år d. 15. februar 2022.

- fylder 50 år d. 11. marts 2022.

Sekretariatsleder
Grethe Boel Ovesen

Revisorassistent
Else Marie S. Pedersen

- fylder 60 år d. 8. marts 2022.

- fylder 60 år d. 20. marts 2022.

Hun er født og opvokset på et landbrug, så
faget er ikke helt fremmed for hende. Den
næste tid bruger Mette på grundig oplæring,
så hun klædes godt på til dagens planteavlsudfordringer.

