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Etablér minivådområder, og få fuld kompensation

Aksel Ravn
T: +45  7634 1716 
Mail: abr@khl.dk
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I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken, hvor 
landbruget fik de økonomisk optimale kvælstofnormer 
tilbage, blev det bl.a. besluttet, at landbruget skal op-
rette et større antal minivådområder, der kan fjerne 
kvælstof og dermed reducere udvaskningen til vandløb, 
søer og fjorde.

Minivådområdets størrelse justeres efter, hvor stort et 
opland det afdræner. Et minivådområde på én hektar 
kan rense drænvand fra ca. 100 ha drænopland. Oplan-
det skal være på mindst 30 ha.

Med tiden vil minivådområdet komme til at fremstå 
som en naturlig sø, der øger områdets biodiversitet, og 

giver bedre levesteder for vildt. Minivådområder skal 
opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke 
længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde mi-
nivådområdet.

Har du et egnet areal, er etableringen af et minivåd-
område gratis – det finansieres nemlig 100 % af EU´s 
Landdistriktsprogram. Du kan desuden, efter de mini-
mis-reglerne, søge om kompensation for udtagning af 
areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Endelig kan du stadig få grundbetaling (hektarstøtte) 
fremadrettet. Der er altså ingen omkostninger for dig!

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk kan 
du læse mere om minivådområder, og se kortet over eg-
nede områder.

Du er også velkommen til at kon-
takte mig, hvor al rådgivning om 
minivådområder, herunder pro-
jektering og ansøgning, er gratis.

Pr. 1. august 2017 er Else Marie Søndergaard Pedersen 
ansat som revisorassistent i regnskabsafdelingen. Else 
Marie er 55 år og kommer fra en 
lignende stilling hos SAGRO.

På KHL skal Else Marie primært 
arbejde med selskaber og kunder 
uden for landbruget.

Tag godt imod Else Marie.

VI BYDER VELKOMMEN TIL

Else Marie Pedersen
Pr. 21. august 2017 er Nicolaj Bennetsen Poulsen ansat 
som revisorassistent i regnskabsafdelingen. Nicolaj er 22 
år og er netop udlært hos Partner 
Revision i Skjern.

Nicolaj skal arbejde med både land-
brug og andre erhverv på KHL.

Tag godt imod Nicolai.

Nicolaj B. Poulsen

Skrevet af Aksel Ravn, oplandskonsulent



STIGENDE AFREGNINGSPRISER

Hold fortsat fokus på fremstillingspriserne

NYT FRA LÅNESIDEN

Der er kommet nye obligationsserier

Kreditforeningerne skifter 1. september 2017 til nye ob-
ligationsserier. En obligationsserie, som er åben til opta-
gelse af nye lån, løber normalt i 3 år.

For eksempel lukkede den nuværende 30 årige obligati-
on, som hed 2047 og der åbnes en ny, som hedder 2050. 
Det samme er gældende for 10- og 20 års obligationer.

Det forventes, at den nye 30-årige serie vil ligge 1,5 til 
1,75 kurspoint dårligere end den gamle, som en følge af 
at der er 3 år længere til indfrielsen, set fra obligations-
ejernes side.

Afdragsfriheden løber ud
Mange landmænd har lån, hvor afdragsfriheden udløber 
sidst i 2017 eller 2018. Ofte er der tale om 30-års lån, hvor 
der har været 10 års afdragsfrihed. Foretages der intet, 
fortsætter lånet med en 20-års afdragsprofil, hvilket kan 

være relativt likviditetskrævende.

Der kan i de fleste tilfælde opnås en ny afdragsfri perio-
de, hvis det ønskes. Det er dog i de færreste tilfælde, at 
der opnås 10 nye afdragsfrie år, ligesom det sandsynlig-
vis ikke bliver på hele lånet. Her ses meget på bygninger-
nes andel af det samlede belåningsgrundlag.

Det anbefales derfor i god tid forinden at tage kontakt til 
kreditforeningen med henblik på en ny aftale.

Efter en lavprisperiode på mange af landbrugets produk-
ter, er der nu igen prisniveauer på i hvert fald mælk og 
kød, der giver basis for en indtjening. Skind- og kornpri-
ser er stadig på lave niveauer i forhold til de senere år. 

Fællesnævner for afregningspriserne er usikkerhed på 
både lang og kort bane. Det eneste vi reelt ved er, at 
også fremtiden byder på prisfluktuationer, og at den en-

kelte producent ikke kan påvirke niveauerne. Det, som 
den enkelte producent KAN gøre i et sådant marked er 
at holde fokus på:  

1. Fremstillingspris - hvad koster det at producere varen?  
2. Hvordan bruges pengene/likviditeten? 

Fremstillingsprisen
Indeholder samtlige omkostninger, der er i værdikæden: 
• Stykomkostninger (foder, udsæd, gødning, mm.)
• Kapacitetsomkostninger (energi, vedligehold, løn 

mm.)
• Kapitalomkostninger (afskrivninger, forpagtninger, fi-

nansiering mm.) 

Når du som virksomhedsejer fokuserer på fremstillings-
prisen, så hold fokus på de faktorer, der betyder noget 
økonomisk, og som du kan gøre noget ved. Det er i peri-
oder med pæne afregningspriser, at der er ”luft” til at få 
kigget kritisk på virksomhedens værdikæde.  

Likviditet
Brug likviditet med omtanke. Det vil sige investér på 
områder, der reducerer fremstillingsprisen og øger virk-
somhedens konkurrenceevne og robusthed. Derudover 
så ”pas på pengene” - der kan hurtigt ske noget i omver-
denen. Der skal være et finansielt beredskab.

Skrevet af Ulrik Simonsen og Ole Maagaard Pedersen, Økonomi

Skrevet af Jørgen Thorø, Økonomi

1. august trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som gør an-
vendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik ved pro-
sulfocarb-sprøjtninger til et lovkrav. 

Som led i den nye aftale om en ny sprøjtemiddelstrategi 
for 17-21 blev det besluttet, at der fremover skal anven-
des afdriftsreducerende sprøjteteknik ved alle sprøjtnin-
ger med ukrudtsmidler indeholdende prosulfocarb. 

Reglerne betyder, at man ved alle sprøjtninger med pro-
sulfocarb-holdige midler (fx Boxer, Fidox EC, Roxy EC 
mv.) fremover skal bruge dyser godkendt til mindst 75 
procent afdriftsreduktion.

Når der fremadrettet køres med prosulfocarb-holdige 
midler skal der, udover hidtidige regler for sprøjtejour-
nal, laves et tillæg, der dokumenterer anvendelse af dy-
setype, tryk samt sprøjtefører. Programmerne Mark-on-
line og Farmtracking er også sat op til at kunne registrere 
dette, men der kan også findes et papirskema på mst.dk

NY BEKENDTGØRELSE

Afdriftsreduktion 
ved sprøjtning
Skrevet af Anders Smedemand Musse, Planteavl

NYT FRA ØKONOMI

Vi vil gerne se dig og dine bilag oftere
Skrevet af Marie Kock Pedersen, Økonomi

På regnskabskontoret har vi et meget skævt arbejdsår, 
hvor ca. 70 % af arbejdet ligger i 1. halvår, hvilket udlø-
ser en del overarbejde og dermed ekstra omkostninger. 
Det vil vi gerne ændre på med din hjælp. 

Du kan bidrage med hjælp ved at indsende dine bilag, 
lave din online bogføring eller have farmsekretæren på 
besøg månedsvis resten af året, således at vi er opdate-
rede med bogføringen. 

På den måde kan vi bedre udjævne arbejdet og undgå 
at sidde med flere måneders bogføring i januar-februar, 
hvilket er til fordel for både dig og regnskabsassisten-
terne. Dels kan vi udligne en del af regnskabsassisten-
ternes overarbejde, men vi kan også komme hurtigere i 
gang med at udarbejde årsregnskaberne. 

En del indsender allerede løbende, men vi opfordrer til, 
at alle gør det. Nogle holder bilagene tilbage, fordi de 

tror, at det bliver billigere, men det er ikke altid tilfæl-
det. Tværtimod bliver det dyrere for regnskabskontoret 
som helhed, når arbejdet udløser lange overarbejdspe-
rioder. 

Du må derfor forvente at vi hen over efteråret rykker lidt 
mere for materialet end vi plejer, hvis du ikke af dig selv 
indsender løbende.

Tag gerne kontakt til din regnskabsassistent for at lave 
en konkret aftale, så vi kan optimere arbejdet, og lave 
forventningsafstemninger i forhold til et regnskabsud-
kast. Herunder også de foreløbige indkomstopgørelser 
før status.

Når bogføringen foreligger løbende, har vi også mulig-
hed for at trække råbalancer som du, hvis du ønsker 
dem, kan anvendes til at skabe overblik over virksom-
hedens resultater og likviditet. 



Ny fosforregulering pr. 1. august

Høsten 2017 vil nok blive husket som en våd og til tider 
besværlig én af slagsen. Mange vil måske også huske 
den som året, hvor naboen kom og hjalp til eller året, 
hvor vi kunne hjælpe naboen. Når tingene brænder på, 
har landmænd en evne til at rykke sammen og hjælpe 
hinanden, også selvom man ikke selv er færdig.

Det ved vi som landmænd, men ved resten af befolk-
ningen det?

Når man læser landbrugspressen eller debatten på de 
sociale medier, så kunne man godt foranlediges til at 
tro, at landmænd passer sig selv og ikke blander sig i 
andres sager – og så mener de i øvrigt også, at deres 
driftsgren er den bedste … Jeg kunne godt tænke mig, 
at vi rykkede lidt sammen i bussen og respekterede 
hinandens måde at drive landbrug på. Konventionel 
eller økolog, vi må kunne hjælpe hinanden, ligesom vi 
gør i en vanskelig høst.

Bortset fra det, så er det en fornøjelse at høre om de 
gode udbytter fra alle landsdele, og det på trods af en 
våd og kold sommer. Det lader 
til, at landbrugspakkens effekt 
er ved at slå igennem.

Jens Chr. Hertel
Bestyrelsesmedlem

Skrevet af Helge Lund, Planteavl

PRINCIPSAG VUNDET

Skattefradrag for omkostninger til rentecap

En landmand har vundet en vigtig sag om fradrag for tab 
på en rentecap. Sagen kan også få stor betydning for an-
dre, både bagudrettet og fremadrettet. 

En rentecap er kort fortalt et renteloft, der bruges til sik-
ring af, at renten på et underliggende lån ikke overstiger 
en fastsat aftalerente. 

Sagen vedrører en landmand, som i 2007 indgår en ren-
tecap på 20 mio. kr. med en beskyttet rente på 5 %. Han 
fratrækker tab på rentecapen i selvangivelsen. SKAT 
nægter fradrag for tabet for 2009 og 2010, da SKAT ikke 
mener, at capen har den nødvendige erhvervsmæssige 
tilknytning, bl.a. fordi capens hovedstol overstiger den 
variabelt forrentede gæld i danske kroner. Den øvrige 
gæld er i euro.

SKAT argumenterer med, at euroen i forhold til danske 
kroner er en fremmed valuta, og at forskellen mellem 
lån i danske kroner og lån i euro ikke kun er valutaen, 
men at lån i danske kroner er knyttet til cibor og lån i 

euro er knyttet til euribor. 

SEGES indbringer sagen for domstolene. Under sagen 
hos Vestre Landsret afholdes der syn og skøn. Syns- og 
skønsrapporten støtter de af SEGES fremførte syns-
punkter. Skatteministeriet opgiver herefter sagen og 
anerkender derved, at rentecapen har erhvervsmæssig 
tilknytning og at tabet derfor er fradragsberettiget. 

Afgørelsen får betydning frem-
adrettet, da der rådgives og 
selvangives ud fra den gæl-
dende lovgivning og praksis. 
Afgørelsen har også betydning 
bagudrettet. Hvis SKAT i andre 
lignende sager har nægtet fra-
drag for tab, kan disse sager 
genoptages for indkomstår fra 
og med 2009.

Skrevet af Inge Kloster Iversen, Økonomi

NYT FRA BESTYRELSEN

Høst 2017
Skrevet af Jens Christian Hertel, bestyrelsen

MØDER & KURSER

KHLs kalender

Sprøjtejournal

Rentemøde
Torsdag d. 12. oktober kl. 19.00

Deltag i mødet og hør om den finansielle situation, de 
lave renter og hvilke lånetyper, der hitter lige nu.

Kursus sprøjtebevis
Tirsdag d. 3 oktober / mandag d. 20. november

Husk, at du hvert 4. år skal du på et opfølgningskursus 
for, at du fotsat må bruge sprøjtemidler til erhverv.

Se mere, og tilmeld dig på www.khl.dk

Skrevet af Britt G. Lauritzen, Planteavl

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen i kraft.

Ændringen betyder, at det ikke længere er dyreenheder 
pr. ha, der er den begrænsende faktor for udspredning 
af husdyrgødning, men fosformængden (i enkelte tilfæl-
de også totalkvælstof), der vil sætte begrænsningen.

Yderligere er det blevet sådan, at loftet for udspred-
ning af fosfor gælder for den samlede mængde fosfor 
udbragt husdyrgødning + handelsgødning + evt. slam. 
Det er nyt i forhold til tidligere, hvor der kun har været 
begrænsning på fosfor i forbindelse med udspredning af 
slam.  Dermed skal der også fremover udarbejdes et fos-
for-regnskab på alle ejendomme.

For planperioden 2017/2018 gælder følgende begræns-
ninger i fosforudbringning:

• Fjerkræ og kødædende pelsdyr: 43 kg fosfor pr. ha (35 
kg fosfor pr. ha fra 2019/2020)

• Slagtesvin: 39 kg fosfor pr. ha (35 kg fosfor pr. ha fra 
2019/2020)

• Søer, smågrise og alle husdyrarter på undtagelses-
brug (tidl. 2,3 DE kvægejendomme): 35 kg fosfor pr. ha

• Kvæg, som ikke er omfattet af reglerne for undtagel-
sesbrug: 30 kg fosfor pr. ha

• Andre organiske gødningstyper (herunder spilde-
vandsslam): 30 kg fosfor pr. ha

De ejendomme, der umiddelbart rammes hårdest af de 
nye begrænsninger er kvægejendomme, der kører ef-
ter undtagelsesreglen (2,3 DE/ha) og ejendomme med 
slagtekyllinger. Også ejendomme med udvidelsesplaner 
skal tænke de nye krav ind i overvejelserne.

Vi kan kun opfordre til, at du kontakter din planteavls-
konsulent og allerede nu får lavet beregninger på de nye 
fosforreguleringer. Dermed undgår du at stå til foråret 
og pludselig skal finde afsætning af mere husdyrgød-
ning.

Brug den næste regnvejrsdag på at aflevere din sprøjte-
journal 2017 til indberetning. Til indberetningen har vi 
brug for følgende oplysninger vedrørende behandlinger-
ne udført i perioden 1/8 2016 – 31/7 2017:

• Dato for behandling 
• Marknummer/-navn
• Behandlet afgrøde
• Sprøjtemidlets handelsnavn
• Dosis pr. ha. 
• Behandlet areal
• CVR-nummer

Aflevér ovenstående data til KHL Planteavl, og lad os 
klare indberetningen.

Inge Kloster Iversen
T: +45 7634 1733
Mail: iki@khl.dk
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Når vi nærmer os pensionsalderen, dukker der for de 
flestes vedkommende en lang række spørgsmål op:

• Hvordan ser økonomien ud i den 3. alder, og rækker 
pengene til alle vores ønsker?

• Hvornår skal vi sælge ejendommen, og hvad vil det 
koste i skat? 

• Drives virksomheden i selskabsform? Hvad skal der så 
ske, når vi ønsker at gå på pension? Skal/kan selska-
bet sælges eller opløses, og hvad vil det koste i skat? 

• Hvor stor er vores samlede pensionsformue, og hvor-
når skal vi vælge at få pensionsordningerne udbetalt?

• Hvordan spiller vores indtægter sammen med udbe-
taling af folkepension og pensionstillæg? 

• Hvilken strategi skal vi vælge med hensyn til gaver, 
arv og testamente? 

Vi har fået positive tilbagemeldinger fra mange af de 
kunder, som vi har hjulpet med at få lavet beregninger 
og analyser, der giver dem et samlet overblik over øko-
nomien i den 3. alder.

Det giver ”ro i maven” at få ”Senior Wealth” analysen 
gennemgået ved et møde med økonomikonsulenten og 
få styr på, hvor meget der er at leve for som pensionist, 
og ikke mindst om der er noget, der skal ændres for at 
pensionisttilværelsen kan blive, som ønsket.

Det er en god ide at få lavet pensions- og formuetjekket 
ca. 10 år før pensionsalderen, og igen et par år før man 
går på pension. Det giver den nødvendige tid til at plan-
lægge opsparingen, få lagt en god strategi for afvikling 
af virksomheden og optimere udbetalingstidspunktet 
for ratepensioner m.v.

I mange tilfælde er det nemlig muligt at forøge det øko-
nomiske råderum ved at optimere måden, hvorpå den 
samlede formue anvendes.

9. august gik vores sommer aftentur til Elkærholm plan-
tage og mosteri ved Vester Nebel. Elkærholm ejes af Dor-
the og Hans Peter Søeberg, og vi fik et indblik i fremstil-
lingen af produkter baseret på det sunde Aroniabær.

Vi vandrede i de stejle, smukke bakker omkring Elkær-
holm og så de store marker med Aroniabuske. Aftenkaf-
fen indtog vi i Fynslundhallens cafeteria.

Næste arrangement
Kom og hør foredraget ”Opvækst i Horsens Statsfæng-
sel”  med Niels O. Frederiksen den 10. oktober kl. 13.30 
hos KHL. Tilmeld dig hos Jens Andersen på t: 2012 5225. Hertha Holst-Gydesen

SENIOR SIDEN SIDST

Udflugt til Berlin

Ved familiehandler bør de nye bo- og gaveafgiftssatser 
indtænkes herunder handelstidspunktet og fremrykning 
af gaver fremfor gældsbreve til senere 15 % -boafgiftsbe-
rigtigelse. 

Gradvis nedsættelse af afgiften fordeler sig således:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 15 %  13 %  13 %   7 %  6 %  5 %

Personkredsen, der er omfattet af afgiftsnedsættelsen er 
børn, børnebørn, oldebørn m.m. Hvis afdøde/gavegiver 
ikke har børn, er det dennes søskende, børn og børne-
børn, der tilgodeses.

Krav mod spekulation i ordningen
Afdøde/gavegiver skal have ejet virksomheden det sene-
ste år og denne eller nærtstående have deltaget aktivt i 
virksomheden i mindst 1 år i ejertiden.

Erhverver skal fastholde ejerskabet i mindst 3 år ellers får 
det afgiftsmæssige konsekvenser.

I første omgang er der fokus på 2018 med 7 % afgift. Af-
vent eventuelt familiehandler, men bemærk, at lovforsla-
get blev vedtaget i juni 2017 med et snævert flertal.

BO- OG GAVEAFGIFT

Ændring af regler ved 
generationsskifte

SENIOR WEALTHEAFGIFT

Pensions- og 
formuetjek

Mærkedage

Webredaktør/sekretær
Pia Momme Jessen
- fylder 50 år d. 28. oktober.

Bogholderiassistent
Hanne Petersen
- har 20-års jubilæum 
d. 1. november

Skrevet af Inge Kloster Iversen, Økonomi

Skrevet af Hertha Holst-Gydesen, sekretær

FREMTIDSFULDMAGTER

Nye regler pr. 1 sep-
tember 2017
Skrevet af Lars Rafn, Advokat

Skrevet af Peter Føns Knudsen, Økonomi

Sensommertur
I øjeblikket er der ca. tilmeldt 45 
seniorer på sensommerturen til 
Ditmarsken.

Fremtidsfuldmagter skal skabe bedre mulighed for, at 
privatpersoner selv kan bestemme, hvem der skal vare-
tage deres interesser, når de ikke længere selv er i stand 
til det fx på grund af demens.

Reglerne skal samtidig skabe bedre retssikkerhed og 
forebygge misbrug af fuldmagter.

Hidtil har det været muligt at oprette en generalfuld-
magt, hvori det bestemmes at fx en pårørende skal va-
retage ens interesser økonomisk og/eller personligt. Der 
har med de almindelige fuldmagtsregler været risiko for 
misbrug.

De nye regler omfatter et nyt system til oprettelse, 
ikrafttræden og tilsyn.

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt skal ske ved, at fuld-
magten underskrives foran en notar. Derudover skal 
fuldmagten registreres digitalt. Fuldmagten har ikke 
virkning fra oprettelsen, men får først virkning når fuld-
magtsgiver får brug for det. 

I en fremtidsfuldmagt kan du give fuldmagt til, at en an-
den kan handle på dine vegne både økonomisk og i visse 
tilfælde personligt.

Den nye lov indeholder en række regler om fuldmægti-
gens pligter samt en række begrænsninger for udøvel-
sen af fuldmagten, som skal beskytte fuldmagtsgiver. 
Det vil dog være nødvendigt i de fleste tilfælde, at tage 
konkret stilling til, hvad man ønsker fuldmagten skal in-
deholde. 

Det anbefales, at du søger rådgivning hos en advokat, 
når du skal oprette en fuldmagt for at sikre, at indholdet 
tager konkret højde for dine ønsker.


