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Efterafgrøderne er blevet et mareridt

Reception

Efter 35 års ansættelse hos KHL har Morten
Knutssson valgt at gå på pension og dermed
stopper han som planteavlskonsulent d. 1.
oktober 2021.
I den anledning holder vi en afskedsreception
for Mortens nuværende og tidligere kunder,
samarbejdspartnere og familie.

D

et er på høje tid at sætte
fokus på andre presfaktorer
og virkemidler.

Skrevet af
Formand
Hans Damgaard

Datoen d. 20. august har for de fleste
landmænd og konsulenter udviklet sig til en
mareridtsdato. Midt i en travl og højspændt
høst fylder de stadig mere rigide krav til
efterafgrøder mere og mere, også for vores
psykiske arbejdsmiljø.
Fagligheden er gledet i baggrunden til fordel
for etablering af efterafgrøder på alle tænkelige
måder, i håb om at undgå ”dummebøder”.

Tirsdag d. 28. september 2021
kl. 12.30 - 15.00
Vi siger det igen og igen. Det at drive landbrug
er altid på vejrets præmisser, et vilkår vi
landmænd er indforstået med! Men kæden
hopper af, når politisk bestemte efterafgrøder
nu dikterer høst og tørring af umodent korn,
udsættelse af rapssåning og tvunget valg af
urentabelt sædskifte.
Jeg kender ikke en landmand, som ikke er
parat til at tage sit ansvar i bestræbelserne på
et godt vandmiljø. Men når vi kan se, at de
seneste 10 års øgning af efterafgrødearealet
ikke har ført til et bedre vandmiljø, så er det
på høje tid at rette fokus på andre presfaktorer
og virkemidler. Det skylder vi både erhvervet
og vandmiljøet.
Jeg håber, at vores fælles ambition om
klimaneutralitet og bæredygtighed kan bringe
mere fornuft og helhedsbetragtninger ind i
kvælstofdebatten.

Målet må være at få mest muligt ud af den
indsats, man foretager sig på det dyrkede areal.
Det er langt fra tilfældet alle steder, fx når
der tvinges vårsæd ind på over 50 procent af
arealet.
Lad nu landbruget bruge den store faglighed
og lokale kendskab til bonitet, klima etc.
Der skal flere virkemidler til. Vintergrønne
marker er et oplagt alternativ og lige til
højrebenet. De kollektive virkemidler uden
for dyrkningsfladen skal op i gear med
klar opfordring til Landbrugsstyrelsen om
at genskabe tilliden ved at sikre rettidige
udbetalinger.
Afslutningsvis har jeg lyst til at nævne marine
virkemidler som fx muslinger. Ikke mindst
fordi muslinger er ligeglade med, hvor
kvælstoffet kommer fra, hvis der nu skulle
være noget, som ikke stammer fra landbruget!

Tjek din forskudsopgørelse for 2022

V

ed at tjekke din forskudsopgørelse i god tid, kan du
sikre en mere smidig behandling
fra Skattestyrelsen.

Skrevet af
Skattekonsulent Jesper Nedergaard,
jne@khl.dk

I løbet af november måned kan du på www.
skat.dk se et forslag til din forskudsopgørelse
for 2022 i TastSelv. Det er vigtigt, at du
vurderer, om tallene på opgørelsen er tæt på
de reelle tal.

Er dit skøn så tæt på det forventede i
første huk, betyder det nemlig, at du vil få
nemmere ved at ændre din opgørelse i løbet
af 2022. Skattestyrelsen vil nemlig gerne have
forklaringer og nogle gange dokumentation
ved større ændringer i løbet af året – og det er
ekstra arbejde for dig.

”

Modtager
du
pension, er det
også en god idé at
vurdere rubrikken
”Anden indkomst”.

Dermed kan du muligvis undgå reguleringer
vedrørende eventuel tilbagebetaling af
pensionen.

Derfor - har din økonomiske situation ændret
sig i løbet af året, skal du få ændret, slettet eller
tilføjet de aktuelle tal allerede i år.

Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i
opgørelsen for 2021, vil Skattestyrelsen danne
din forskudsopgørelse med udgangspunkt i
tallene fra det seneste hele år, nemlig 2020. Det
kan derfor være to år gamle tal, der figurerer
på din 2022 opgørelsen.

Som selvstændig kan det være svært at
forudsige økonomien, men man kan altid give
sit bedste bud.

Har du haft en større indkomst i 2020 og/
eller i 2021, end du forventer i 2022, kan det
medføre et øget likviditetstræk, da B-skatten
måske er for høj. Omvendt, så betaler du ikke
negative renter af de penge, du har stående
hos Skattestyrelsen.

Vores anbefaling er, at du løbende justerer
tallene i din opgørelse, så du hele tiden er ajour
med din virksomheds økonomiske situation.
Du er velkommen til at kontakte din rådgiver
for input og hjælp til forskudsopgørelsen.
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Ejerskifteordning for brænde- Satellitkontrol af brak- og
ovne
græsmarker

L

F

olketinget har i efteråret
vedtaget en ny lov, der berører
dig, der køber ejendom med
brændeovn

Skrevet af
Planteavlskonsulent Lisbeth Møller
Kjær, lmk@khl.dk

Skrevet af
Advokat Mette Hjøllund-Jensen,
mhj@khl.dk

Det betyder, at satellitfotos danner grundlag
for en digital analyse af markerne, hvor
det vurderes om markerne overholder
betingelserne for at få landbrugsstøtte. Det vil
sige, at græsmarkerne skal være enten slået af
eller afgræsset, mens brakmarkerne kun skal
overholde slåningskravet.

Folketinget har den 3. december 2020
vedtaget, at brændeovne og pejseindsatse, som
er produceret fra før år 2003 skal nedlægges
eller udskiftes i forbindelse med ejerskifte af
ejendommen. En række fyringsanlæg er dog
undtaget ordningen.
Fra 1. august 2021 skal det fremgå af skødet,
hvorvidt der på ejendommen forefindes en
brændeovn fra før 2003, når skødet bliver lyst.

måneder efter overtagelsesdagen, at fremsende
dokumentation for ovnens produktionsår til
Miljøstyrelsen.

Nedlæggelse eller udskiftning af brændeovnen
skal ske senest 12 måneder fra overtagelsesdagen, og køber har pligt til at indberette
ændringen til Miljøstyrelsen inden for fristen.

Hvis der ikke sker behørig indberetning, har
Miljøstyrelsen adgang til at pålægge ejeren af
ejendommen tvangsbøder.

Såfremt brændeovnen er produceret efter
år 2003, er køber forpligtet til, inden for 6

andbrugsstyrelsen bruger igen i år satellitbilleder til kontrol af
brak- og græsmarker.

Kontakt Ejendomskontoret på +45 7634 1700
for yderligere oplysninger.

Fristen for slåning er 15. oktober, men få det
nu gjort, mens markerne stadig er farbare!

GRØN betyder, at marken er godkendt.
GUL betyder, at marken bliver vurderet igen,
efterhånden som nye satellitfotos bliver taget.
Når fristen for at opfylde aktivitetskravet
på græsarealerne nærmer sig, bliver marker,
hvor kravet vurderes som ikke opfyldt, farvet
røde. Hvis du har én eller flere røde marker,
modtager du et høringsbrev. Efterfølgende
kan du frem til den 25. oktober enten trække
marken ud af ansøgningen eller indsende
billeder af marken med Landbrugsstyrelses
app som dokumentation på, at aktivitetskravet
er opfyldt.

Man kan tjekke sine marker i forhold til det
såkaldte ”trafiklys-system” ved at logge ind i
Landbrugsstyrelsens Tast-Selv service. Her vil
man i IMK (Internet MarkKort) kunne se den
aktuelle farve på sine marker.
Frem til medio oktober vil markerne være
enten grønne eller gule.

Frivillig momsregistrering ved
udlejning af fast ejendom

Sprøjtejournal 2020/2021 &
indberetning af oplysninger

N

u, hvor dyrkningssæsonen 2021 er ved at være slut men stadig i
frisk erindring, er det et godt tidspunkt at kontrollere sæsonens
sprøjtejournal.
Skrevet af
Planteavlskonsulent Petra Gutt,
pgu@khl.dk

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler
skal løbende føre sprøjtejournal. Det betyder,
at du senest 7 dage efter en sprøjtning skal have
noteret alle oplysninger om sprøjtningen, enten
på papir eller elektronisk i fx FarmTracking.
Også hvis du har en maskinstation til at
sprøjte, er det i sidste ende dit ansvar, at der
bliver ført sprøjtejournal.
Dyrkningssæsonen 2020/2021’s (fra d. 1.
august 2020 til d. 31. juli 2021) samlede
sprøjtejournaler skal indberettes elektronisk
senest den 31. marts 2022. Der er dog ingen
grund til at vente så længe.

Send allerede nu oplysningerne til din
planteavlskonsulent, som gennemgår din
journal, tjekker om alle nødvendige oplysninger
er med og indberetter sprøjtejournalen efter
aftale med dig.
Hvis du ikke har brugt midler i den seneste
periode, skal du alligevel huske at indberette. I
stedet for en sprøjtejournal skal du godkende
en erklæring om, at du ikke har brugt
sprøjtemidler.
Som noget nyt kan Miljøstyrelsen i år bruge
de indberettede oplysninger til direkte kontrol
af, om der er anvendt ulovlige sprøjtemidler.
Tidligere er indberetningerne kun blevet brugt
til statistik, og til at udvælge ejendomme til
fysiske kontrolbesøg.

U

dlejning og bortforpagtning
af fast ejendom er som
udgangspunkt fritaget for moms.

Skrevet af
Økonomikonsulent Frank K.H.
Clausen, fhc@khl.dk

Dette gælder også udlejers levering af el,
vand og varme, der sker i forbindelse med
udlejningen.
Udlejer har imidlertid mulighed for, helt
frivilligt, at lægge moms på lejen. Det kræver
blot to ting: 1. At der ikke er tale om udlejning
til boligformål og 2. At udlejeren lader
sig frivilligt registrere for erhvervsmæssig
udlejning af fast ejendom
Det sidste er nødvendigt, også selvom udlejer
allerede er momsregistreret.
Udlejningsaktiviteten skal altså særskilt
momsregistreres, og sker dette ikke, kan det
i værste fald medføre, at SKAT både nægter
fradrag for momsen af udgifterne vedrørende
lejemålet og nægter momsfradrag hos lejeren,
selvom denne har modtaget en faktura med
moms.

Både hele ejendomme, enkelte bygninger og
sågar enkelte lokaler kan være omfattet af en
frivillig registrering. Det er således muligt at
foretage udlejning af forskellige bygninger og
lokaler, hvor nogle er omfattet af momspligt
og andre ikke.
En frivillig momsregistrering giver den fordel,
at udlejer kan få fradrag for den fulde moms
af udgifter til istandsættelse af lejemålet samt
fradrag for den fulde moms af tilknyttede
udgifter til virksomheden. Umiddelbart er en
frivillig momsregistrering derfor altid en fordel
for udlejer.
Man skal være særligt opmærksom på, at ved
forsikringssager vil man ikke få godtgjort
momsen, hvis man ikke er momsregistreret/
frivillig. Dette forhold gælder også i tilfælde
af udlejning til koncernrelateret virksomhed,
hvor selskabet er momsregistreret, men
udlejer ikke er.

KHL AKSEN - SEPTEMBER 2021

Svinepriser og likviditet

A

fregningsprisen på grisekød
har den seneste tid oplevet et
voldsomt fald.
Skrevet af
Driftsøkonomikonsulent Jens
Brandenborg, jbr@khl.dk

Der er sket et fald på ca. 3 kr. pr. kg grisekød
fra midt sommer til uge 36, hvor der er en
notering på 8,70 kr. pr. kg. Et noteringsniveau,
hvor vi skal tilbage til 1. kvt. 2019 for at finde
et tilsvarende lavpunkt.
Det samme gør sig gældende for
smågrisenoteringen, og i særdeleshed
puljenoteringen, der er faldet drastisk
gennem den seneste tid. Samtidig er prisen på
færdigfoder steget med ca. 30-40 kr. pr. 100 kg
for en standard blanding, og det gælder både
for so-, smågrise-, og slagtesvinefoder.

I øjeblikket ser vi ind i et 2022, hvor
indtægterne ikke står mål med udgifterne, og
der derfor kommer til at mangle likviditet.
Som leder er det derfor, udover at have
fokus på produktionen, vigtigt at have styr på
likviditeten.
Likviditeten har for manges vedkommende
været rigtig god gennem de seneste år. Der
er afdraget en del, og trækningsretten på
driftskreditten er blevet nedjusteret. Nu
gælder det om at få budgettet udarbejdet,
så der er overblik over det kommende års
likviditetsbehov.
Vi rammer nok ikke plet med budgettet, men
det giver en ide om, hvor vi er på vej hen,
samtidig med, at den løbende opfølgning
giver et estimat om den retning, likviditeten og
resultatprognosen bevæger sig i.
Derfor; Få styr på likviditeten før den styrer
dig.

Hegningstilskud

N

u kan du søge tilskud til
forberedelse af afgræsning.

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

til en ”rørbro”, der skal forbinde to dele af
projektområdet, hvor der ikke i forvejen er
mulighed for passage for kvæg.
Inden for Natura 2000 områder bliver det også
muligt at søge tilskud til rydning af opvækst.

Chefkonsulent Lars Schmidt,
las@khl.dk

I en nyere byretsdom er der faldet en
større bøde samt tvangsbøder på grund af
overtrædelse af kravene til fald, afløb og
manglende tæthed. Silobund og sider skal være
tæt uden revner.
Siloerne skal i den eller de åbne ender have
en randbelægning ind mod siloen på mindst 2
meters bredde og med min. 3 % mod afløb.

Økonomikonsulent Christina
Bendorff Nielsen, cbn@khl.dk

Da der kunne optages momslån af flere
omgange, er det vigtigt at holde sig ajour med
tilbagebetalingsfristerne.
Tilbagebetaling
af
momslånene
skal
ske manuelt ved at overføre direkte til
skattekontoen. Sker dette ikke, vil man have
gæld til det offentlige, og der beregnes rente af
det skyldige beløb.

M

Er din ensilageplads klar til
majssæsonen?

Skrevet af

Skrevet af

De forskellige momslån skal tilbagebetales på
følgende datoer:
Momslån vedrørende moms for 4. kvartal
2019 skal indbetales til skattekontoen senest
d. 1. november 2021. Dette gør sig også
gældende for momslån vedrørende moms for
andet halvår 2019
De virksomheder, der afregner halvårsmoms
og har optaget lån for hele indkomståret 2020,
skal tilbagebetale lånene senest d. 1. februar
2022. De virksomheder, som afregner moms
kvartalsvis, og har optaget lån vedrørende 3.
og 4. kvartal 2020 skal også indbetale senest
denne dato.
Momslån vedrørende 1. kvartal 2021 skal
indbetales senest d. 1. november 2022.

KAMPAGNEPRIS
PÅ NATURTJEK

ed Dashboard kan du sætte
ind der, hvor skoen trykker
eller udnytte det potentiale, der
ligger ubrugt hen.

Det bliver muligt at søge om tilskud til hegn,
strøm- og vandforsyning samt fangfold.
Som noget nyt kan der også søges tilskud

E

P

å grund af COVID-19 blev det
muligt at optage rentefrit
momslån, nu nærmer fristerne
sig for tilbagebetaling

7 vigtige om
Dashboard

Den 1. oktober forventes det, at det bliver
muligt at søge tilskud til hegning inden for
særligt udpegede Natura 2000 områder,
Nationalparker og arealer registreret som §3
beskyttet overdrev.

n del ensilagesiloer overholder
fortsat ikke reglerne om
randbelægning og afløb. Har du
styr på dine siloer?

COVID-19 momslån

Silobunden skal have 1 % fald mod afløb.
Bemærk, hvis siloen er åben i begge ender,
gælder kravet om randbelægning og afløb
tilsvarende i begge ender. Det er ikke nok at
der kun er afløb i siloens ene ende.
Ligger randbelægningen eller den ene side
af siloen åben ud mod en betonplads, kan
adskillelsen ind til randbelægningen bestå af en
vulst på mindst 10 cm højde og 60 cm bredde.
Vulsten vil herefter udgøre afgræsningen til
der, hvor der er krav om 3 % fald mod afløb.
Hvis ensilagevandet udsprinkles, så husk at
sprinkleren jævnligt skal flyttes. Den må ikke
stå på samme sted i længere tid. Også her er
kommunerne blevet mere opmærksomme. I
perioder med vandmættet og frossen jord må
der ikke udsprinkles ensilagevand.

Skrevet af
Driftsøkonomikonsulent Johannes
Duus Hald, jdh@khl.dk

Dashboardet giver dig et større overblik, mere
styring og en bedre bundlinje - Få de 7 bedste
om værktøjet af Johannes:

1

Du kan følge med i din økonomi døgnet
rundt

2

Du får færre overraskelser

3

Du kan nemmere styre dine omkostninger

4

Du kan fange uforudsete udfordringer
med det samme

5

Du får overblik over vigtige områder

6

Du kan tjekke alt helt ned til det enkelte
bilag

7

Du arbejder i et nemt og intuitivt
design

Vil du naturen og biodiversiteten på din ejendom, er det
nu, du skal slå til.
Resten af året har du nemlig mulighed
for at få et Naturtjek til kun kr. 7.500,(normalpris kr. 12.000,-).
Skriv til Lene på lea@khl.dk eller ring
+45 7634 1788, og hør mere.
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En stærk organisation kræver engagement

J

eg tror, de fleste har det ligesom jeg. Jeg elsker mit erhverv, og
bruger utrolig mange timer på det. Nogle gange skal man dog lige
huske at stoppe op og tænke over tingene.
Strukturudviklingen går stærkt i disse år, og
der kommer nye ejerformer. Jorden er blevet
et investeringsobjekt, flere hektar ejes ikke
længere af landmænd og nogle bortforpagtes.
Forskellen i bedriftsstørrelser bliver også
markant større i disse år.

Hans Christian Carstensen,
bestyrelsesmedlem KHL

Jeg hører ofte fra folk i andre brancher, at de
er lidt misundelige på det sammenhold, der
er i landbruget. Vi har en stærk organisation,
der dækker hele fødevareklyngen, og der
er en sund tradition for, at vi ser hinanden
som kollegaer, og derfor ikke er bange for at
vidensdele – ja, vi elsker det ligefrem.

Netop et år som 2021 minder mig om, at det
er vigtigt at få regnet på, om vi nu også tjener
nok på det, vi går og laver, og om det står mål
med risikoen. I foråret ødelagde regnen meget
vårsæd, og gjorde høsten besværlig og dyr.
Andre steder i landet har de haft en dårlig høst
på grund af tørke. Dertil kommer hele den
risiko, der er politisk styret. Husk at få det hele
med, når regnestykket skal gøres op.

Netop det stærke sammenhold kommer fra
en organisation, der har forstået at udvikle
sig gennem årene. Der har siddet, og sidder
stadig, stærke kræfter bag, og det er derfor
vigtigt, at vi alle gør et stykke arbejde for at
bevare dette. Jeg mener, at vi (medlemmer,
investorer, forpagtere, bortforpagtere, store
og små landmænd) alle har et ansvar for at tage
os af de fælles udfordringer, så organisationen
kan bestå.

Som svineproducent oplever jeg, at vejen fra
himlen til helvede kan være utrolig kort. ASF
spreder sig i verden, og eksporten til det land,
der rummer en femtedel af verdens befolkning
er fra den ene dag til den anden stoppet. Det
kom som en overraskelse for os alle.

Jeg vil derfor opfordre alle, især de yngre
kollegaer, til at tænke bestyrelsesarbejde
ind i deres karrierevej. Det kan være i vores
organisation, forening eller et andelsselskab.
Det tager tid, men det giver så meget den
anden vej - ikke mindst et stort netværk.

Havrerødsot

Hvornår udløber dit
sprøjtebevis?

D

et lune vejr i september har
øget risikoen for forekomst af
bladlus i vintersædsmarken.

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

Bladlusene kan overføre virus, der giver
havrerødsot. Havrerødsot kan give store
udbyttetab og vinterbyg er mest følsom,
men også hvede og rug er modtagelige. Vær
specielt opmærksom i tidligt såede marker.
Der laves optællinger af bladlus i flere marker
både lokalt og på landsplan, og ud fra disse
optællinger vurderes behovet for eventuel
bekæmpelse af bladlus.

Rentemøde d. 13. oktober

H

er vil vi blandt andet se på, hvilken vej pilen peger for inflation og
dertilhørende renter.

Skrevet af
Chefkonsulent Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

I de seneste halvandet år har det været
pandemien, som har sat dagsordenen for den
økonomiske udvikling med bølgeskvulp på
inflation og renter. Her har en medvirkende
årsag været centralbankernes støtteopkøb af
statsobligationer.
Fed/ECB vil på et tidspunkt lette foden fra
gaspedalen, hvor et mindre obligationsopkøb
vil skubbe til faldende inflation.
Kortvarigt vil et mindre obligationsopkøb få
kurserne på obligationer til at falde og dermed
føre til lidt højere lange renter. Det bliver kun
kortvarigt, da inflation grundlæggende styrer
de lange renter, hvorfor renterne vil falde i takt
med inflationen. Den korte rente forventes at
blive på nuværende lave niveau.

Covid-19 skabte en del flaskehalse, som dels
har betydet varemangel og dels højere priser på
enkelte varegrupper. Dette er langsomt begyndt
at blive normaliseret igen. Prisstigninger på
råvarer har af mange været begrundelsen
for en inflationsfrygt, men råvarer fylder kun
2 – 3 pct. af verdensøkonomien. Her er det
handel og transport samt offentlig sektor, som
betyder mest. Her er den afgørende betydning
for inflation lønstigninger, hvilket ikke er et
billede, vi ser i de sektorer.
Den lange 30 års rente er effektivt 1 – 1,25
pct. på grundlag af henholdsvis 0,5 og 1 pct.
obligationer. Der er ikke tegn på en varig
rentestigning før langt ude i fremtiden og
måske kommer den aldrig.
Tilmeld dig rentemødet d. 13. oktober på
www.khl.dk. Mødet er som altid gratis at
deltage i.

mer

e medlem
For aktiv

HØSTFEST
Fredag d. 29. oktober inviterer
KHL sine aktive medlemmer og
KHLs ansatte til høstfest.

Høstfesten er fra kl. 18.00, der serveres en
3-retters menu og efterfølgende er der dans
ved The Show Orchestra.
Vil du sikre dig en plads til årets fest, skal du
tilmelde dig på www.khl.dk hurtigst muligt,
da pladserne hurtigt bliver optaget.

Planteavlskonsulent
Tine Lund

Advokatsekretær
Lene Kisendal Kjær

- har 25 års jubilæum d. 15. oktober 2021.

- havde 10 års jubilæum d. 1. september 2021.

D

u kan ikke længere købe eller
bruge sprøjtemidler uden at
være autoriseret i MAB.
Skrevet af
Planteavlskonsulent Lisbeth Møller
Kjær, lmk@khl.dk

MAB er Miljøstyrelsens Autorisationssystem
for brug af Bekæmpelsesmidler, som du
skal være autoriseret hos for at benytte
sprøjtemidler til professionel brug.

Nyansættelse

Bekæmpelse foretages med almindeligt
skadedyrsmiddel. Du kan følge optællingerne
på landbrugsinfo og i KHLs Afgrødenyt.
Autorisationen kræver, at du kommer på
opfølgningskursus hvert 4. år. KHL holder
løbende kurser, og på www.khl.dk kan du se
kursusdatoer og tilmelde dig.

Den 1. august 2021 startede vores nye
planteavlskonsulent Jens Hansen - tag godt
imod ham.

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

