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Politisk medvind - økonomisk modvind
Hvor er det dog dejligt, at der er nogle politikere, der
endelig kan se, at hvis det danske produktionslandbrug skal overleve, ja så skal vi have produktionsvilkår
på lige fod med resten af EU.
Det får vi nok ikke lige med det samme, men de første
skridt er dog taget i den rigtige retning: mere gødning,
mindre efterafgrøder, randzoner fjernes, flere DE pr. ha
1,7 for slagtesvin osv.

Der skal kæmpes videre med PSO afgifter, afgifter på
sprøjtemidler, og andre rigide regler og love, der generer landmænd i dagligdagen.
Det skal sikres, at der kommer gang i generationsskifter/salg af landbrug til unge landmænd, og det kan kun
lade sig gøre, hvis det er muligt at tjene penge i landbruget.
Lige nu kan det være svært at se lyset for enden af
tunellen, men som landmand er man ukuelig optimist.
Endnu en gang effektiviserer vi, får flere grise, mere
mælk, æg og kyllinger ud af dyrene. Det er det
vi kan, for renter og bidrag er der andre, der
bestemmer.

resten af verden har vi som landmand heller ikke meget med at gøre.
Men kan vi få lov til at betale mindre i rente og bidrag
for vores lån og få en højere pris for vores landbrugsvarer, vil de fleste af os se lidt lysere på fremtiden.
Endnu en gang tak til vores politiker, der er klar over, at landbruget i den grad kan bidrage til
samfundet med valuta til landet
og en masse arbejdspladser i
landdistrikterne – vi kan jo ikke
alle drikke cafelatte inde i byerne …
Thomas Hansen
Bestyrelsesformand

Afsætning af vores landbrugsvarer til

Renten forbliver lav!
Den amerikanske centralbank (Fed) hævede 16. dec.
2015 lånerenten med 0,25 % til 0,50 %. Fed havde
malet sig op i et hjørne, hvor de ikke kunne undgå at
hæve renten selv om det aldrig før er sket samtidig
med den pt. meget lave inflation.
Forhøjelsen blev besluttet på grundlag af positive jobtal, og en kalkuleret risiko for en ny boligboble skabt af
lave lånerenter. Det vurderes, at der ikke kommer flere
forhøjelser i den nærmeste tid på trods af modsatte
udmeldinger fra Fed.
Renteforhøjelsen i USA har ikke medført øget renter i
Europa og ej heller i Danmark, hvor de lange renter er
faldet stødt siden juni 2015. Vi har i Europa også en
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noget svagere økonomi end i USA, hvorfor vi ikke vil
støtte anno 2016
opleve den samme renteforhøjelse fra den europæiske centralbank (ECB).

Her ved starten af 2016 har
EU-landene offentliggjort deres finansieringsbehov, som
sker ved udstedelse af obligationer. Behovet er noget lavere end det ECB har planlagt i
deres obligations opkøbsprogram, og vil kunne presse obligationskurserne op på øvrige
obligationer, og dermed medføre yderligere rentefald.
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Der er stadig mange åbne spørgsmål i forbindelse med
tilskudsordningerne for 2016, men noget ved vi.

Jørgen Thorø
T: +45 7634 1742
Mail: jft@khl.dk
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Husk at reservere onsdag
d. 9. marts 2016 kl. 18.30.
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Der kommer en pulje til kvæg. Prioriteringen bliver ikke
som i 2015, men dét, der kan opnås tilskud til, forventes
at ligne sidste års pulje. Der kommer en helt ny pulje til investeringer til slagtesvineproduktion. Målet er
en meget simpel model, hvor der gives tilskud ud fra,
hvor mange stipladser, der bliver opført eller renoveret.
Tilskuddet forventes at blive på omkring 8.000 kr. pr.
stiplads, men det endelige beløb er ikke offentliggjort
endnu.
Sammen med disse to puljer kommer der ordninger til
økologiske kvæg og svin. Der kommer en teknologipulje til ”gartneri og andre produktionsgrene”. Puljen er
lille, og bliver muligvis målrettet gartneri i 2016.
Endelig forventes en ny runde økologisk investeringsstøttet omkring årsskiftet 2016 - 17.
Tilskud/støtte til energibesparelser og nyt fyr er fortsat en mulighed i 2016. Ud
over alt dette forventes også
tilskudsmuligheder til nogle former for naturpleje.
Kort sagt – der er mange muligheder, så ring endelig og drøft
dine muligheder inden, du går i
gang med en større investering.
Inger Knude
T: +45 7634 1793
Mail: ika@khl.dk
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Er leasing af nye personbiler uden bekymringer?
Bilforhandlerne og leasingselskaberne lokker med
gode priser og overblik over økonomien ved privatleasing. Det er dog ikke altid billigere eller uden bekymringer at lease en personbil.
Ved leasing skal du tage stilling til, om du ønsker at
skifte bil ofte (værditabet på en bil er størst i bilens
første leveår). Gør du det, og kender du med rimelig sikkerhed dit kørselsbehov 3 år frem, både hvad
angår kilometer, størrelse af bil mv., kan leasing ofte
være en fordel sammenlignet med køb af personbil.
En lille ekstra fordel kan der være for dig, som er
momsregistreret. Der er normalt ikke fradrag for
moms ved drift af personbilen, men hvis du leaser
bilen for mere end 6 måneder, og har erhvervsmæssig kørsel i personbilen årligt med min. 10 %, er der

særlige regler. Du kan nemlig få rabat i leasingydelsen i form af et mindre momsfradrag, der dog afhænger af bilens alder.

Fakta:

”Leasing af nye personbiler er ofte månedlige
ydelser inkl. vedligehold og service.”
Er du ansat i eget selskab eller kan beskattes af fri
bil som selvstændig erhvervsdrivende, giver leasing af personbilen dig måske en mindre fordel. Beskatningsgrundlaget for bilen er ofte noget billigere
end det, du kan købe bilen til. Leasingselskabets
købspris tillagt den faktisk betalte registreringsafgift, moms mv. danner grundlag for beregning af be-

Mere kvælstof Plante Fyld svinestalden op
uden lejesæd
Det forventes, at den nuværende kvælstofkvote i
løbet af marts øges med 16 - 17 %. Når den ekstra
kvælstof skal fordeles, bør du være opmærksom på
risikoen for lejesæd. Selv om lejesæd ikke har været
et stort problem de sidste mange år, var der alligevel meget i 2015 - hovedsageligt pga. vejret. Det er
derfor vigtigt at minimere risikoen for lejesæd.
Lejesæd koster udbytte, forringer kvaliteten og
øger omkostningerne til høst og tørring. Følgende
forhold øger risikoen for lejesæd i vintersæd:
•
•
•
•
•

Der kan være tillæg til leasingydelsen, fx metallak
og
leveringsomkostninger
eller udgifter ved tilbagelevering af bilen ved udløb.
At lease en personbil er ikke
altid uden overraskelser, og
det er vigtigt at læse leasingkontrakten ordentligt igennem og sammenligne priser
ved køb alt inklusive. Leasingkontrakten kan være ganske dyr at komme ud af før
udløb.

Med en større tildeling af kvælstof bliver det også
vigtigere med den rigtige fordeling af gødning
mellem markerne. Gødningsmængderne skal derfor
tilpasses ud fra tidligere års erfaringer på hver
enkelt mark.

Gitte Andersen
T: +45 7634 1713
Mail: gra@khl.dk

Anne Mikkelsen
T: +45 7634 1741
Mail: anm@khl.dk
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På en del svinebrug kan anmeldeordningerne anvendes til at hæve det tilladte antal dyr. Forudsætningen
er, at man opfylder afstandskrav til lugt og natur samt
visse arealkrav.

deordningen ”§32 produktionstilpasning”. Beregninger fra SEGES angiver, at antal søer kan øges med op
til ca. 6%, smågrise med ca. 18% og slagtesvin med
ca. 11-20%.

Svinebrug med ældre tilladelser fx VVM-screening,
som tidligere har benyttet ordningen fulde stalde,
kan bruge samme ordning igen og dermed udnytte de seneste ændringer i DE-beregningen for svin.
Antal slagtesvin kan på disse brug hæves yderligere
med ca. 8% og smågrise med ca. 1-2%. Er det første
gang man bruger ”fulde stalde-ordningen” er potentialet op til 20% flere slagtesvin og 5-10% smågrise.

Potentialet i ordningen afhænger af evt. fodervilkår i din
nuværende godkendelse. Benyttelse af anmeldeordningen
forudsætter overholdelse af
afstandskrav til lugt og natur
samt visse krav til areal og beliggenhed.

På miljøgodkendte svinebrug efter Husdyrloven,
hvor godkendelse er opnået i perioden 2007-2011 er
det muligt at hæve det godkendte antal dyr via anmel-

Blødstrået sort
Tidlig såning
Stor udsædsmængde
Milde vintre
Tidlig og stor kvælstoftildeling

Vækstregulering af korn
mindsker risikoen for lejesæd,
men det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke altid
er en forsikring mod lejesæd.
For stor udsædsmængde i
forhold til såtidspunkt, for
stor tildeling af kvælstof
tidligt i afgrødens udvikling
og ikke mindst vejrforholdene
i vækstsæsonen spiller en
mindst lige så stor rolle.

skatningsgrundlaget ved fri bil.

Lars Schmidt
T: +45 7634 1715
Mail: las@khl.dk

Senior

Siden sidst
Tirsdag den 12. januar 2016 havde 87 seniormedlemmer fundet vej til KHL for at deltage i årets første arrangement, nemlig foredragseftermiddag med
Mette Bock, MF.

Mette Bock svarede diplomatisk, at det er nødvendigt med gensidig respekt, men der er for megen
partidisciplin. Man bør sige det, man mener uden
hensyn til at blive partipolitisk populær.

Det blev en interessant eftermiddag, hvor Mette
Bock fortalte om det brede virke i sit livs forløb indtil nu og det engagement, hun har i tilværelsen både
privat og i arbejdssituationer.
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Efter kaffe var der lejlighed til at spørge, hvilket
mange benyttede sig af. Selvom Mette Bocks foredrag ikke var politisk relateret, blev der spurgt om
bl.a. topskat, bundskat og spindoktorernes virke.

Onsdag den 17. februar
2016 kl. 19.00 på KHL,
Kolding.
Tilmelding til Käte Buhl
på tlf. 7556 1234.
Herta H. Gydesen
Sekretær, Seniorgruppen

Ser vi med andre øjne på 2016?
Først vil jeg ønske alle et godt nytår. Alt har forhåbentlig været stille og rolig, med hyggeligt samvær
med familie og venner.

inden foråret kommer! Andre løfter/forbedringer er
fjernelse af de 10 m randzoner, og jeg håber ikke,
det er det sidste som bliver gennemført!

Så hedder det 2016, med nye udfordringer og løfter/
forbedringer for landbruget. Den første forbedring
vi forhåbentlig kan se frem til, er mere gødning til de
sultne afgrøder. Med 16 % mere gødning er vi tættere på at kunne udnytte det potentiale, afgrøderne har. Jeg håber,
det kan nås

De største udfordringer er de dårlige priser på landbrugsprodukterne. Hvornår og hvordan vi får vendt
den udvikling, er svær at sige. Vore andelsselskaber har ment, at det ville vende i første kvartal 2016,
men det tror jeg ikke – vi skal nok nærmere sommeren, før der sker noget. Så vi må håbe, at banker og
kreditforeninger vil hjælpe så længe. Jeg er sikker
på, at alle landmænd har skåret alle unødige omkostninger væk, og at der bliver kæmpet.
Først i 2016 er der kommet nye udfordringer fra 3F, der har fokus på mælkeproducenter,
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og at der skal tegnes overenskomst. Der er fri aftaleret inden for landbruget, og det mener jeg, vi skal
holde fast i. Selvfølgelig skal vi aflønne vores medarbejdere ordentligt, det gør vi også, så jeg forstår
ikke lige al den opmærksomhed, der er på mælkeproducenter. Hvad bliver det
næste??
Så kære landmænd: VI MÅ
STÅ SAMMEN, og bakke op,
hvor vi kan!! Trods udfordringer kan det ikke ændres, at vi
går mod forår, hvor alt grønnes. Vi håber alle, at foråret
bliver let, og at der kommer
tegn på en bedring omkring
priserne på vores produkter.

Lars Frandsen
Bestyrelsesmedlem

Jura

Mød Kaspar & Solvejg

Onsdag d. 22. februar kl. 19.30: Gratis aftenmøde om arv, testamente og konfliktløsning
Det kan være en udfordring at tilpasse arv og testamente efter familiens forhold. Ofte dukker der flere
spørgsmål op end svar, og det kan være svært at se
mulighederne.

at sikre den gode og konstruktive samtale - værktøjer, du helt sikkert også kan bruge til samtalen
om arv, familieforhold og i forhold til eventuelle ansatte.

Denne aften snakker vi om, hvordan arv fungerer i
forhold til konkurs og skilsmisse, om arv kan indefryses til børn, de skattemæssige forhold om arv og
meget mere.

Stil spørgsmål, få svar og deltag i debatten.
Advokat Kaspar Klok Faaborg og
socialkonsulent Solvejg Høj
er dine værter denne
aften.

Desuden introduceres du også til, hvordan du takler den svære samtale. Du får brugbare værktøjer til

GRATIS, men af hensyn til forplejning vil vi gerne
have, at du tilmelder dig på www.khl.dk eller hos
Mona på 7634 1700.

Aftenmødet er
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Generationsskifte:

Formueskatten er helt aflivet
Regeringen måtte opgive sit ønske om at genindføre
formueskattekursen. Som erstatning for dette sænkes i stedet gave- og boafgiften over en årrække,
men kun ved overdragelse af erhvervsvirksomheder
(personligt ejede virksomheder og selskaber).
Bo- og gaveafgiften sænkes fra de nuværende 15 %
til ca. 13 % i 2016 og 2017, ca. 7 % i 2018, ca. 6 % i
2019 og til ca. 5 % i 2020 og senere. Der er tale om
ca. procenter, da den endelige lovgivning først bliver beskrevet og vedtaget i 1. halvår 2016.
Nedsættelsen skal kun gælde ved overdragelse af
erhvervsvirksomheder, men det fremgår ikke af af-

talen, hvad der skal forstås herved. Det fortolker vi
derhen, at det skal afgøres efter den gældende pengetankregel (en fordeling af omsætning og aktivers
værdi). I så fald kommer nedsættelsen af bo- og gaveafgift desværre ikke til at gælde for udlejningsejendomme, hverken personligt ejet eller i selskaber.
Formueskattekursen gav mulighed for at handle unoterede selskaber til en billigere pris imellem
nærtstående familiemedlemmer. Lidt på samme
måde, som ejendomme fortsat kan handles i dag, til
+/- 15 % til nærtstående. Da formueskattekursen er
afskaffet, betyder det, at overdragelse af selskaber

(aktier/anparter) skal ske til handelsværdien, som
hvis der blev handlet med en
uafhængig tredjepart.
Det giver især de mindre virksomheder udfordringer, fordi
aktier og anparter sjældent
handles mellem uafhængige
parter. Når handelsværdien
er ukendt, kan der desværre
blive tale om flere skattesager
herom.

SKAT besøger landmænd og maskinstationer for
kontrol af olieafgift

Hvis ikke det er opgjort ved regnskabet, hvordan fradraget for olieafgiften delvist kan reduceres, bliver
det sværere at argumentere over for SKAT, hvordan
det skal opgøres.

Inden for landbruget og andre brancher er der mulighed for at få refunderet en stor del af betalt olieafgift, som er opkrævet ved køb af afgiftsmærket
landbrugsdiesel, der bruges i maskiner og køretøjer
i produktionen. De øvrige brancher er pelsdyravl,
gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri eller dambrug.

Kontakt din økonomikonsulent i KHL, hvis du er i
tvivl.

Afgiften godtgøres som udgangspunkt for dieselolie
til drift af fx traktorer, mejetærskere, arbejds- og motorredskaber ved mark- og skovarbejde, uanset om
arbejdet udføres af en landbrugsvirksomhed eller af
en maskinstation.

Aktiviteter, der ikke giver ret til godtgørelse af olieafgift, hverken for landmanden eller maskinstationen,
kan fx være:
• snerydning, da det betegnes som en entreprenørydelse, hvis landmanden betaler en maskinstation for at udføre snerydningen eller får betaling for
at udføre det for andre
• kørsel ved indkøb af halm fra naboen m.fl.
• dræningsarbejde m.v. på jorden
• afhentning af købt korn på korn- og foderstoffer
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Det kan derfor være en god ide at tjekke op på, om
olieafgiften er refunderet via momsen alene for motorbrændstof, som er anvendt til de godkendte aktiviteter.

SKAT har konstateret, at flere landbrug og maskinstationer ikke opgør olieafgiften korrekt, og er derfor
fortsat i gang med at kontrollere de angivne olieafgifter. Det har givet tilbagebetalinger af afgifter og
renter m.v. til SKAT flere år tilbage, og du skal derfor
være ekstra opmærksom på din indberetning af refusion af olieafgifter.

Olieafgift af dieselolie, der forbruges i fx en indregistreret lastbil eller varebil, refunderes ikke. Det
er kun momsregistrerede virksomheder, der kan få
godtgjort afgiften.

Anne Mikkelsen
T: +45 7634 1741
Mail: anm@khl.dk

En aktivitet, der giver ret til godtgørelse af olieafgift
for landmanden, men ikke for maskinstationen m.fl.
er:
• transport af varer i landmandens traktor og vogn
mellem landbrugsvirksomheden og korn- og foderstofforretninger, sukkerfabrikker, slagterier
mv. udført af andre end landbrugsvirksomheden
selv, herunder transport af afgrøder, som en maskinstation høster for en landbrugsvirksomhed.
Vær opmærksom på, at der kun ydes godtgørelse
for transport fra ejendommens område af egen producerede varer

Personalenyt
Inge Kloster Iversen

Pr. 1. februar 2016 er Inge Kloster Iversen ansat som
skattechef i regnskabsafdelingen.
Inge er 52 år, og kommer fra en stilling ved Deloittes skattekompetencecenter i Esbjerg. Inge
vil komme til at arbejde
med både selskaber og
personligt ejede virksomheder.
Vi håber, I tager godt
imod Inge som ny rådgiver hos KHL.

Svin

God mavesundhed for grise
Mavesår hos grise kan være svære at opdage. De
kan opstå i løbet af få dage, men kan til gengæld
også hele i løbet af få uger. Som svineproducent
skal du være opmærksom på utrivelige/blege grise
samt sort afføring. Hvide grise, der er døde natten
over, vil være et sikkert tegn på mavesår.

og dernæst forsøge at finde årsagen til mavesår.
Fodring til bedre mavesundhed er fx groft formalet
foder eller valset korn. En stor bygandel kan med
fordel også anvendes. Den nyeste VSP undersøgelse har vist, at 100 g ikke-snittet wrap-hø pr. gris pr.
dag kan nedsætte forekomsten af mavesår

Mavesår kan diagnosticeres ved obduktion eller
ved slagteundersøgelser (USK). USK af mindst 20
mavesække giver en billig og god indikation af, om
mavesår forekommer i besætningen. Mavesækken
vurderes på en skala fra 0 til 10, og grise med index
på 6 og højere har lavere tilvækst.

Årsager, der kan disponere for mavesår er fint formalet foder, pelleteret foder, brugen af valle og majs,
sygdomme, stress i besætningen og ad libitum fodring

Opstår der problemer med mavesundheden i besætningen, bør du som det første ændre på fodringen

Screening af so-maver bliver formentlig et offentligt
krav. Aftalen er ikke endeligt på plads, men det forventes, at sobesætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal have lavet en USK på 20 so-maver.

Ubehandlet byggeaffald må ikke
bruges til markveje mv.
Det er ikke længere tilladt at afsætte og anvende
murbrokker og tegl til forstærkning af mark- og
skovveje, medmindre byggeaffaldet forinden er blevet sorteret og knust på et behandlingsanlæg.
Ved behandlingen sikres at affaldsemner med miljøfarlige stoffer ikke havner i naturen. Overtrædelse
af reglerne kan medføre træk i arealstøtte (KO-træk).
Vær i øvrigt opmærksom på lovpligtig krav om anmeldelse af nedbrydningsopgaver.
Reglerne gælder nedbrydningsarbejder, som omfatter mere end 10 kvm eller som genererer mere end 1
ton byggeaffald. Anmeldelse skal ske til kommunen
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senest 14 dage før opgaven igangsættes.
På kommunernes hjemmesider findes information og
blanketter. Ved større nedbrydningsopgaver anbefaler
vi at lave aftale med en affaldsentreprenør om at forestå nedbrydning/bortskaffelse. Dermed ligger ansvaret for
korrekt håndtering hos entreprenøren.

Hvis 50 % af søerne har index 7-10, skal der udarbejdes en handlingsplan, og der skal laves en reundersøgelse efter 6-9 mdr. Det forventes, at 25 %
af sobesætningerne har et
problem. Søer med så højt
et index har formentlig en
lav foderoptagelse og dermed ringere mælkeydelse.
Som svinerådgiver kan jeg
kun opfordre soholdere til
at få lavet en USK, og få sat
fokus på eventuelle problemer med mavesår.

Personalenyt
Mærkedag
Advokatsekretær Lene Kisendal Kjær fylder 50 år
den 22. februar. Vi ønsker Lene tillykke.

Lars Schmidt
T: +45 7634 1715
Mail: las@khl.dk
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Service- og håndværkerfradraget i 2016 og 2017
I sommers blev service- og håndværkerfradraget
genindført for 2015, og med varsling om, at ordningen for 2016 og 2017 ville få en grønnere profil. Dette er nu forhandlet på plads.
Fradraget stiger fra 15.000 kr. pr. person til 18.000
kr. pr. person, og deles samtidig op i to puljer. De
6.000 kr. øremærkes til serviceydelser i hjemmet og
de 12.000 kr. til håndværksydelser med et grønt sigte. Har man ikke brugt hele fradraget i en af puljerne,
kan det uudnyttede fradrag ikke flyttes til den anden.
Fradraget gælder for arbejde på ens helårsbolig,
hvor man bor og evt. til sommer- og fritidshus, og
er for personer over 18 år i husstanden. Ægtefæller
behøver ikke hver især at betale for arbejdet; det er

nok, at den ene ægtefælle gør, men er der hjemmeboende børn over 18 år, som ønsker fradrag, skal de
selv have betalt for det arbejde, de ønsker fradrag
for. Det gøres ved at de betaler den del af en regning, som de ønsker fradrag for til deres forældre,
samtidig med, at forældrene betaler hele regningen
- eller de kan betale deres andel af regningen direkte
til håndværkeren.

fradrag for arbejde med isolering af gulve i fx køkkener og badeværelser.

Der indføres en række nye grønne, energi- og klimavenlige håndværksydelser, og samtidig fjernes
fradragsretten for ikke-grønne håndværksydelser.
Fx vil der ikke længere være fradrag for indvendig
malerarbejde og nedrivning/opsætning af køkkener
og badeværelser. Til gengæld vil der stadig være

Listen med fradrag for serviceydelser er der ikke ændret
på. Det er alene beløbsgrænse, der er ændret.

Yderligere oplysninger findes
på www.haandvaerkerfradrag.
dk eller på www.skat.dk, når
de er klar med de nye oplysninger.

Anders Agger

”Det må gerne gøre lidt ondt ...”
Onsdag d. 10. februar kl. 19.30 inviterer KHL deres
medlemmer til foredrag med Anders Agger.

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

Heidi Boel Bramsen
T: +45 7634 1728
Mail: hbb@khl.dk

TV-dokumentaristen Anders Agger fra DR har i flere år
bevæget sig ind og ud af miljøer, hvor der ofte er noget på
spil. I foredraget trækker Anders dig helt ind i den autentiske kulisse i dokumentarprogrammerne - lige fra kostskolebørnene på Herlufsholm over hospice i Vestjylland via
heavy-metal-kliken i byen Agger til Danmarks kommende
konge.
Vil du sikre dig en plads denne aften, skal du tilmelde dig på www.khl.dk eller hos Mona på khl@khl.dk.

Carl-Martin Hansen
T: +45 7634 1752
Mail: cmh@khl.dk

foreningen

