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Husker vi at fortælle de gode historier?

En stor tak til landbrugspakken
Høsten og efterår må i år siges at være af den lette slags; Den 
er kommet nemt i hus og etablering af næste års afgrøder er 
foregået uden dramatik. Der er etableret mange flotte vinter-
sædsmarker, og jeg tror, at for landmænd med majsmarker 
har det været et efterår med en nem høst og et godt udbytte. 
Kornhøsten hos mig har ikke været i top, men heldigvis havde 
kornet i år et højere protein indhold end i 2015 - så tak til land-
brugspakken for den ekstra gødning. Det er jo på tide, at vi kan 
dyrke bedre korn til både dyr og mennesker!

Åbent Landbrug
Efteråret bød traditionen tro også på en søndag med Åbent 
Landbrug. I år havde Randi og Lars Thomsen ved Sjølund sagt 

ja til at stille deres gård og omgivelser til rådighed. Det var en 
skøn dag med 2.000 besøgene, alt lige fra spædbørn til de mere 
garvede og lidt ældre personer. Der var mulighed for traktor-
kørsel, legeborg, at kværne sit eget havregryn og mel samt at 
se og røre besætningen med kalve og køer. En stor tak til Randi 
og Lars for at åbne deres hjem og dele det med os.

Den gode historie på video
Åbent Landbrug handler også om, hvordan vi får fortalt den 
gode historie til forbrugeren. Det kan være svært at nå helt 
derud, og det har bestyrelsen også måtte sande. Derfor har vi 
i bestyrelsen valg at filme os selv og fortælle vores historier. Vi 
har fået rigtig god respons både fra medlemmerne men også 
fra andre, der måske ikke lige har med landbrug at gøre. 

Facebook & det moderne  landbrug?
Synlighed er netop ét af de store emner, og jeg tror vi skal tage 
det alvorligt og bruge fx Facebook og andre medier til at fortæl-
le de GODE historier fra landbruget. 
På Facebook er det, via sit netværk, 
hurtigt at dele historierne med 
dem, der ikke har landbruget helt 
tæt på. Dermed får vi hurtigere for-
talt om det moderne danske land-
brug, og hvad vi er for en størrelse.

Har du ikke set videoerne, finder du 
dem på KHLs Facebookside samt 
på hjemmesiden.

Niels Blem Sørensen
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Mærkedage

Regnskabsassistent 
Susanne Jakobsen fylder 60 
år d. 26. november 2016

Økonomikonsulent Peter 
Føns Knudsen fylder 60 år 
d. 18. december  2016.

Jul & nytår
Mellem jul og nytår er kontoret åbent fra 
tirsdag den 27. december til og med fredag 
den 30. december fra kl. 8.00 – 12.00.

KHL ønsker alle en
rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.



Kvægøkonomi-møde: 24. november kl. 19.30

Kom til aftenmøde om kvægøkonomi, hvor du bl.a. får in-
spiration til at skabe motivation og fremdrift i dit kvæg-
brug. Vi sætter også fokus på at drive virksomhed i en for-
anderlig verden, og hvordan vi tænker værdi ind i fremti-
dens mælkeproduktion.

Mød Leif Jørgensen fra Naturmælk og Tyge Mortensen, der 
er inspirator: Hør også hvordan Tom Larsen fra Gedsted for-
mår at beholde det gode liv selvom virksomheden er i krise.

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffe og kage, 
skal du tilmelde dig kvægmødet på vores hjemmeside. Her 
kan du også se hele programmet for aftenmødet. Du finder 
det i kalenderen.

Midt i november måned foreligger der ny forskudsopgørel-
se fra Skat, hvor skattebetalingen for 2017 fremgår.

Skat foretager en automatisk forskudsregistrering på den 
måde, at de fremskriver indkomsten i 2015 til 2017 ved at 
lægge nogle procent på indkomsten i 2015.

Hvis indkomstforholdene i 2015 ikke er egnet til at danne 

grundlag for forventet indkomst i 2017, skal du gøre din 
økonomikonsulent opmærksom på det. 

Så ændrer han eller hun på tal-
lene. Du kan også selv gøre det i 
Tast-selv ved brug af NemID.

Vi ved af erfaring, at kun de fær-
reste tjekker Skats forslag til for-
skudsskat. De fleste opdager det 
først hen på foråret, når der op-
træder beløb til Skat på betalings-
service. 

Karsten Klit
T: +45  7634 1744 
Mail: kck@khl.dk

Efteråret hos KHL byder blandet andet på:

Kvægøkonomi-møde Generationsskifte

Dieseltanke

Undgå forurening og 
store omkostninger

Plante

Diesel- og benzintanke skal være opstillet på et jævnt og 
varigt stabilt underlag. Sker der en olieforurening fra din 
dieseltank, har du pligt til at begrænse uheldet og straks 
melde det til 112 og til kommunen. Du skal selv betale for 
oprydningen, medmindre du er forsikret. Omkostningerne 
kan variere fra et par hundrede tusind til flere millioner kr.

Det er din kommune som er kontrollør på placeringen af 
brændstoftanke, og på miljøtilsynet kigger kommunen bl.a. 
på, om din dieseltank er placeret sådan, at dieselolien ikke 
forurener jord og vandløb. 

I Fredericia Kommune gennemføres i efteråret 2016 en til-
synskampagne om dieseltanke på landbrug.

På kommunens hjemmeside kan du få hjælp og vejledning 
i korrekt placering af din dieseltank. Klik ind på www.frede-
ricia.dk og søg på artiklen ”Har du en dieseltank?”. Du kan 
også kontakte Nina Karner på tlf. 7210 7645 eller nina.kar-
ner@fredericia.dk.

Eksempel på korrekt opstilling

Salg & Generationsskifte: 1 december kl. 13.30

Det kræver energi, viden og erfaring at stå for et genera-
tionsskifte eller et salg af gården i fri handel. Derfor invi-
terer vi dig til en eftermiddag hos KHL, hvor du klædes på 
til én af de store udfordringer i livet.

Du får styr på skatter, afgifter og andre byrder ved genera-
tionsskifte og hører naturligvis også om succession. Der-
udover har vi fokus på den frie handel og hvordan et salg/
generationsskifte påvirker dine pensioner.

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffe og kage, 
skal du tilmelde dig mødet på vores hjemmeside. Du finder 
det i kalenderen, ligesom du også her kan se programmet 
for mødet.

Arrangementer
HUSK det nu!
Testamente og ægtepagt. Det er ALTID vigtigt at få styr på, om 
det er eller bliver, som du tror. 

Særligt, men ikke kun, i følgende situationer er det vigtigt at 
overveje, om der er behov for at træffe beslutninger via testa-
mente og/eller ægtepagt:

• Forestående (og eventuelt allerede igangværende/gen-
nemførte) generationsskifte af din virksomhed/gård

• Ændring i familiesituationen – ægteskab, samliv, børn m.v.
• Er der særbørn eller ugift samlever
• Bevare slægtsgården i familien
• Oprette brugsrettigheder (ret til at blive boende) for ægte-

fælle eller samlever
• Oprettelse af særeje for dig, ægtefællen eller arvinger

Arveloven m.fl. medfører ikke nødvendigvis, at det er eller bli-
ver, som du ønsker det. Der ryger årligt mange penge i de ”for-
kerte lommer” og muligheder overses.

Ring gerne for en indledende snak – det er gratis.

Ole Olesen
T: +45  7634 1738 
Mail: ool@khl.dk

Lars Rafn
T: +45  7634 1737 
Mail: lar@khl.dk

Advokat

Økonomi

Økonomi

Der er mulighed for 100 % økonomisk friplads, hvis husstan-
dens samlede indkomst er under 170.101 kr. og delvis økono-
misk friplads fra 170.101 kr. til 528.200 kr.

Det er vigtigt at søge, og at forskudsregistrering er så korrekt 
som muligt – men dog så lav, at du bliver berettiget til friplads. 

Viser det sig, at indkomsten bliver lavere end den for-
skudsregistrerede, vil du modtage en eftere-

gulering året efter.

Har du IKKE søgt om friplads og det efterfølgende viser sig, at 
din indkomst berettiger til hel eller 
delvis friplads, vil du IKKE få en ef-
terregulering året efter! 

Du søger friplads på kommu-
nes hjemmeside med din private 
NemID. Det er den forældre, der står 
som betaler for daginstitutionsplad-
sen, der skal søge.

Husk at søge ...

Økonomisk friplads 2017

Carl Martin Hansen
T: +45  7634 1752 

Mail: cmh@khl.dk

Forskudsskat 2017



Årsrapporten, som mange landmænd får udarbejdet, er 
netop blevet forbedret på flere punkter. Forbedringerne har 
til formål at give grundlag for en mere præcis rådgivning i 
driftsøkonomi.

Blandt ændringerne er en skarpere opdeling mellem po-
ster, som vedrører virksomheden og poster som vedrører 
den private økonomi.

Den nye årsrapport viser flere nøgletal som kan medvirke til 
at udpege indsatsområder for at forbedre virksomhedens 
resultat. 

De nye nøgletal handler om fremstillingspris og afkast-
ningsgrad for driftsgrenene.

Der kommer også en ny analyse der viser konsolideringen.

Samtidig sker der nogle ændringer i den anvendte regn-
skabspraksis. Blandt andet skal der fremover afskrives på 
alle bygninger, herunder også stuehuse og øvrige bolig-

ejendomme. 

Gæld vil ikke mere blive omregnet 
til kursværdi. I stedet anvendes 
amortiseret kostpris, som går ud 
på, at kurstab og omkostninger 
ved at optage lånet fordeles ud 
over lånets løbetid. 

Endelig har årsrapporten fået 
nyt design og layout som er gjort 
mere læsevenlig og tidssvarende.

ØkonomiLedelse i praksis:

Ny forbedret årsrapport

Karsten Nielsen
T: +45  7634 1710 
Mail: kni@khl.dk

Jørgen Nielsen
T: +45  7634 1746 
Mail: jrn@khl.dk

Ordningen gælder ved et elforbrug over 100.000 kWh pr. en-
hed. Forbrug af varme over 4.000 GJ og gas over 75.000 m3 
er også omfattet af ordningen.

Under normale omstændigheder opkræver energiselskabet 
alle afgifter af forbruget, hvorefter du kan få refunderet den 
del af afgiften, der er godtgørelsesberettiget via momsan-
givelsen.

Med forbrugsregistrering opkræver energiselskabet ikke af-
gifterne. I stedet foretager du selv nettoafregning af de af-
gifter, som ikke kan godtgøres direkte til SKAT månedsvis.

Eksempel - Årligt elforbrug på 100.000 kWh:
El-afgift 100.000 kWh x 0,885 kr. = 88.500 kr./år 
Moms 88.500 x 25% = 22.125 kr./år
Ikke godtgørelse berettet andel af elafgiften:
Forbrug 100.000 kWh x 0,004 kr. = 400 kr./år
Andel beboelse 4.000 kWh x 0,881 kr. = 3.524 kr./år

I eksempelet skal der i gns. indbetales 327 kr./md 
((400+3.524) / 12) til SKAT. Modsat vil elregningen fra energi-
selskabet i gns. være 9.218 kr. ((88.500 + 22.125) / 12) mindre 
pr. md.

Ved kvartalsvis afregning af momsen, vil likviditeten i gns. 
være belastet i ca. 2 måneder af nettobeløbet, som er 8.891 
kr. (9.218 – 327). 

Rentebesparelse pr. 100.000 kWh ved 7,5% i rente, kan be-
regnes til ca. 1.300 kr./år: 7,5% af 106.701 kr. ((88.500+22.125) 
- (400+3.524)) = 8.003 kr./år, omregnet til gns. 2 måneder – 
8.003/12 md. x 2 md. = 1.334 kr./år.

Beregning af forbrug
Lav en beregning på dit eget forbrug, og vurder om bespa-
relsen er stor nok til at dække udgifter/tidsforbrug til den 
månedlig opgørelse og betaling til 
SKAT. 

Ansøgning om nettoafregning sker 
på Virk.dk

Forbrugsregistrering:

Nettoafregning af 
energiafgifter - hvad 
er likviditetsforde-
len?

Økonomi
7. december 2016 kl. 9:

Sprøjtekursus

Skal du bruge planteværnsmidler – også efter 1. ok-
tober 2016?
Hvert 4. år skal du på opfølgningskursus for, at du må bruge 
planteværnsmidler til erhverv. På baggrund af dit gyldige 
kursusbevis skal du nu autoriseres i Miljøstyrelsens MAB-sy-
stem, for at du fortsat kan købe og bruge planteværnsmid-
ler.

Autorisation til bekæmpelsesmidler
Din autorisation skal være på plads inden d. 1. juli 2020, 
men allerede fra 1. oktober 2016, eller næste gang du bru-
ger/køber planteværnsmidler, skal du have underskrevet 
en ”tro og love”-erklæring på, at du opfylder uddannelses-
pligten, hvis du ikke er autoriseret. Din autorisation gælder 
i samme 4-års periode som dit opfølgningskursusbevis. 

Opfølgningskursus til sprøjtebevis
KHL holder kursus onsdag d. 7. december 2016 kl. 9.00. Du 
skal medbringe dit PERSONLIGE NemID nøglekort, hvis du 
ønsker hjælp med at autorisere dig i MAB.

Tilmelding sker på Efteruddannelse.dk med NemID til Er-
hverv/Medarbejdersignatur (søg på kursusnr. KHL49/1-16). 
For hjælp kontakt Pernille Q. Nørgaard, KHL. Kurset udby-
des som AMU-kursus sammen med Dalum Landbrugsskole, 
og der kan søges VEU-godtgørelse.

Planteavl

Ole Frederiksen
Bestyrelsen

Det er snart 3 år siden, at alle virksomheder fik en obliga-
torisk, digital postkasse. Adgangen eller ”nøglen” hertil er 
virksomhedens NemID medarbejdersignatur (tidligere digi-
tal signatur) og denne skal fornys hvert 3. år.

Derfor er der netop mange, som i disse dage modtager en 
e-mail med besked om, at virksomhedens NemID medar-
bejdersignatur skal fornys, da det er ved at være 3 år siden, 
at denne blev oprettet første gang.

Du modtager en e-mail om fornyelse, hvad enten du har din 
NemID medarbejdersignatur som en nøglefil på din Pc’er 
eller i form af et nøglekort.

Følg blot linket i e-mailen om fornyelse af NemID medarbej-
dersignatur; så går det næsten af 
sig selv. Bliver du bedt om at lave 
en ny kode, kan du sagtens væl-
ge den samme, som du har haft 
indtil nu.

Skulle det volde problemer, er du 
velkommen til at kontakte KHL.

HUSK at forny virksomhedens

NemID medarbejdersignatur

Carl Martin Hansen
T: +45  7634 1752 

Mail: cmh@khl.dk

Økonomi

18. - 19. januar 2017

NutriFair

Messe

Vi står sammen
Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 9.00 slår Messecentret i Fre-
dericia dørene op til dette års fagmessen for husdyrpro-
ducenter.

Som besøgende på NutriFair har du muligheden for at 
træffe og snakke med beslutningstagere og andre perso-
ner fra landbruget, der er kommet for at skabe nye rela-
tioner, samarbejder og netværke med folk fra branchen.

På stand A-1346 møder du os
- hvor du kan nyde en forfriskning og få en god snak om, 
hvad vi kan gøre for dig. Bestil allerede nu din gratis billet 
til NutriFair på hjemmesiden.

Vel mødt!

• Præcis rådgivning i driftsøkonomi
• Skarpere opdeling af poster
• Flere nøgletal
• Ændring i regnskabspraksis
• Mere læsevenlig og tidssvarende



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

KHL

Med den ny husdyrregulering, som forventes at træde i kraft 
d. 1. august 2017, tyder meget på, at man med en bedre fo-
dereffektivitet end norm vil kunne få tilladelse til flere dyr i 
stalden og samtidig kunne opfylde harmonikravet med fær-
re hektar. Hjørnestenen i de nye regler er, at husdyrbrugene 
i højere grad skal reguleres efter den faktiske miljøbelast-
ning fra stalden og ikke efter antallet af dyr. Miljøgodken-
delserne ændres, så stald og arealer adskilles.  Anvendelse 
af husdyrgødning vil fremover blive reguleret af generelle 

regler via gødningsregnskabet. 

Med den nye lov forsvinder DE som begreb og de gamle har-
monigrænser på 1,4 og 1,7 DE pr. ha afløses af et nyt loft på 
170 kg husdyrgødnings N pr. ha (2,3 DE kvægbrug forment-
lig undtaget). Samtidig indfases en ny fosforbegrænsning, 
som for en del husdyrbrug fremover vil blive mere begræn-
sende end N-loftet. Er man i dag afhængig af gylleaftaler 
og forpagtninger, vil der derfor kunne blive en økonomisk 
fordel i at kunne dokumentere en lavere fosfor- og kvæl-
stofudskillelse end norm. 

Krav til dokumentation forventes at blive de samme som 
gælder ved anvendelse af type 2 kor-

rektion i dag. 

Anvender man eget foder, skal der foretages løbende 
E-Kontrol med foderopgørelse. Hvis man indkøber alt fo-
der, kan opgørelsen laves ud fra dokumenterede køb og 
salg af dyr og leverede produkter. Så 
hvis du vil benytte muligheden for at 
få ”rabat” på arealkravet, eller mu-
ligheden for tilladelse til flere dyr, så 
er det allerede nu, du skal sikre da-
tagrundlaget.

Dokumentation for lavere udskillel-
se af N og P skal følge en minimum 
12 mdr. periode inden for perioden 
1. august 2016 til 1. februar 2018. 

MiljøFlere dyr i stalden på færre hektar ved høj fodereffektivitet

Senior
Senior siden sidst
7. september gik busturen til Gudenåens og Skjernåens ud-
spring i Tinnet Krat og Rørbæk sø. En naturoplevelse og et 
spændende stykke danmarkshistorie.

Resten af dagen tilbragte vi på Give Museum med foredrag, 
rundvisning og middag (stegt flæsk og citronfromage). Alle 
havde en sjov oplevelse, nemlig som ”elev” i skolestuen fra 
1930. Den ”strenge” lærer lod os skrive med griffel på hver 
sin tavle. En senior landmand kom i ”skammekrogen” fordi 
hans mobil ringede 2 gange. Heldigvis havde alle humori-
stisk sans og ”legede med”.

Den 10. oktober fik vi besøg af tidligere partiformand og 
udenrigsminister Villy Søvndal, som veloplagt fortalte om 
sit liv i politik. Villy Søvndal blev valgt for 35 år siden, men 
karrieren blev brat afbrudt af sygdom efter 2 år som uden-
rigsminister. Søvndal har netop udgivet en bog med titlen 
”Med håbet som drivkraft”.

Efter kaffen orienterede advokat Ole Olesen, KHL og advokat 
Lars Rafn, KHL om arv og testamente.

Et par dage efter foredraget meddelte Villy Søvndal om sit 
overraskende politiske comeback, idet han stiller op til valget 
næste år i Region Syddanmark. 

Hertha Holst-Gydesen
Sekretær

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

Nanny Brown Petersen
Regnskabsassistent Nanny Brown 
Petersen, 39 år. Nanny kommer fra 
en lignende stilling i LMO, og har tid-
ligere arbejde med ø90 support ved 
SEGES og 2 øvrige DLBR virksomhe-
der.

Nanny skal primært arbejde med 
landbrugskunder samt lønservice.

Tina Jeppesen
Revisorassistent HD-R Tina Jeppe-
sen, 39 år. Tina kommer fra en lignen-
de stilling ved Esbjerg Bogføringsbu-
reau ApS, og har tidligere været ved 
ViaCount og K.E. Simonsen.

Tina skal primært arbejde med er-
hverv uden for landbruget i både per-
sonligt og selskabsregi.

Else Bloch Nielsen
Revisorassistent HD-R Else Bloch 
Nielsen, 26 år. Else kommer fra en lig-
nende stilling ved Visma, og har tidli-
gere været ved PWC revision. 

Else skal arbejde med landbrug og 
byerhverv i både personligt og sel-
skabsregi.

Gødningsprisen er faldet ca. 25 % siden sidste år. Novem-
berprisen ’16 på gødning tangerer således de laveste priser, 
der blev handlet til i sommer. Vi anbefaler derfor at handle 
gødning nu og dække 50-100% af gødningsindkøbet af.

Vær opmærksom på, at det er muligt at forhandle sig til be-
talingsfrister helt frem i foråret.

KHL Indkøbsklub har afholdt 
udbudsrunde på gødning og 
kan derfor sikre dig konkur-
rencedygtige priser. Læg her-
til attraktive betalingsfrister. 

Kontakt os for at høre mere 
om medlemskab af indkøbs-
klubben og gødningspriser.

Dæk dig af på gødning nu!
Efter høsten 2016 er vores vurdering, at 2016 for en del plante-
avlere bliver et udfordrende år på grund af lavere udbytter og 
lavere priser på korn og raps. Derfor kan det forventes, at likvi-
diteten kan blive udfordret resten af 2016 og måske videre ind 
i 2017. 

Dette er bankerne også opmærksomme på, og vi oplever flere, 
der får krav om flerårige budgetter og handleplaner til brug for 
bankernes vurderinger og hjælp til at sikre den fremadrettede 
likviditet. I den forbindelse kan et beregnet forventet resultat 
for 2016 være en mulighed for at få styr på likviditeten for resten 
af 2016 og et grovbudget for 2017. 

Ved hjælp af nye redskaber kan planteavlskonsulenterne nemt 
få et overblik over udbytter og dækningsbidrag de sidste fem 
år i afgrøderne i sammenligning med andre planteavlere med 
samme bonitet og størrelse. 

Derfor; Få en snak med din planteavlskonsulent når markplan 
og gødningsplan udarbejdes for det kommende år og hør, hvor-
dan du ligger i forhold til andre og hvad du eventuel kan gøre 
for at forbedre din bundlinje.   

Samarbejde:

Økonomi & planteavl

Vi byder velkommen til

3 nye medarbejdere

Økonomi

Ole Maagaard Pedersen
T: +45  7634 1771 

Mail: omp@khl.dk

Henrik Mulvad Madsen
T: +45 7634 1792

Mail: hmm@khl.dk

Plante


