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Folketingskandidater får et godt indblik i landbruget i Syd- 
og Sønderjylland

For planteavlere
10. oktober: Fyraftensmøde 
om den nye CAP-reform

- Det har vi gjort, fordi vi 
bliver færre og færre land-
mænd, og vi har mere end 
nogensinde før behov for at 
stå stærkere sammen.
- Bag Landbrug & Fødevarer 
Syddanmark er der mere end 
2.000 syd- og sønderjyske 
landmænd. Jeg skal hilse og 
sige, at det er noget, som po-
litikerne kan tage og føle på.
- Vi har kun været i gang i 
et par måneder, og vi kan 
allerede se, at indsatsen bæ-
rer frugt. Vi har i skrivende 
stund ikke mindre end 24 
bekræftede besøg med vores 

- KHL er for nyligt 
gået sammen med 
Sønderjysk Landbofor-
ening og LandboSyd 
i et nyt politisk sam-
arbejde under navnet 
Landbrug & Fødevarer 
Syddanmark

lokale folketingskandidater; 
lige fra Enhedslisten til Nye 
Borgerlige. Vi tre formænd 
og bestyrelser mødes med 
alle. Også dem som vi er me-
get uenige med. Det gør vi, 
fordi vi alle bliver klogere, 
når vi taler konstruktivt og 
åbent sammen.
- I starten af september havde 
jeg besøg af Niels Flemming 
Hansen fra det Konservative 
Folkeparti og Karina Lo-

rentzen fra SF. Jeg viste dem 
rundt på min bedrift, hvor vi 
blandt andet så et nyetableret 
minivådområde.
- Jeg fik også mulighed for at 
fortælle Karina Lorentzen, 
at SF’s forslag om at tvangs- 
opdele marker over 20 ha i 
praksis er ren overregulering. 
Hun så ved selvsyn, at opde- 
lingen af mine marker helt 
naturligt gav plads til bioto-
per og levende hegn. For hver 

Kom til fyraftensmøde, og 
hør om den nye CAP-reform, 
der gælder for den kommen-
de dyrkningssæson.
Der er stadig uklarheder om 
enkelte regler, men du klæ-
des godt på, så du er klar 
til at planlægge næste års 
markplan.

men jeg kunne tydeligt se og 
høre på Karina, at hun godt 
kunne se, at der måske ikke 
var behov for at overregu-
lere på det her område. Fo-
kuser i stedet kræfterne på 
at tilskynde landmændene 
til at udbygge den allerede 
eksisterende natur. Med ud-
viklingen i antallet af land-
mænd er der ikke behov for 
at overregulere. Det skubber 
bare flere ud af faget.

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

stor mark var der i snit fem 
gange så mange små marker. 
- En sådan pointe er enormt 
svær at levere på skrift; sær-
ligt hvis det foregår i pres-
sen. Derfor var det rigtig god 
timing, at Karina ville med 
ud og besøge mig for at se, 
hvad hendes partis forslag 
faktisk ville betyde i virke-
ligheden.
- Jeg ved ikke, om SF en-
der med at justere sit udspil, 

- Når valgkampen på et tids-
punkt er overstået, starter 
et nyt kapital i det politiske 
arbejde. Med de relationer, 
som vi får etableret med de 
her besøg, har vi langt bed-
re forudsætninger for at få 
vores budskaber igennem til 
folketingspolitikerne.
- Jeg har rigtig store for-
ventning til det her politiske 
samarbejde!

Mødet er gratis, men du skal 
tilmelde dig af hensyn til 
planlægning.
Tilmeld dig allerede nu på 
www.khl.dk.

Praktisk information
Dato: Mandag d. 10. oktober
Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 
2, 6000 Kolding

Bestyrelsesformand
Hans Damgaard

Billedet er fra ministerbesøg hos Keld Eg Hjort d. 2. september 2022. Fra venstre: Anni Matthiesen (V), Mette Hjort, Keld Hjort, Poul Bøving Christensen 
(næstformand KHL) & Birgitte Vind (S).
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I disse urolige økonomiske 
tider er det endnu vigtigere 
at have styr på den forven-
tede fremtidige indtægt. 
Størrelsen af din indtægt 
som selvstændig bestemmer 
bl.a., hvor stor en B-skat, du 
skal betale. 
Skat tager udgangspunkt 
i dine tal fra 2021, når de 
danner den nye forskuds-
opgørelse for 2023. Denne 
indkomst kan være langt 
fra den, du forventer i 2023, 
men har du ændret din ind-
komst på 2022 forskudsop-
gørelsen, er det denne ind-
komst, Skat tager udgangs-
punkt i.

Forskudsopgørelse 2023
I november måned 
lander den nye for-
skudsopgørelse i din 
TastSelv på skat.dk.

Det er derfor en god ide al-
lerede i november/december 
2022 at få ændret tallene, 
så B-skatten er nogenlunde 
korrekt fra starten af 2023.
Ændrer du først forskudsop-
gørelsen midt i 2023, vil der 
fx være færre måneder til at 
få korrigeret B-skatten, og 
det kan ofte give nogle store 
rater B-skat resten af året.

Autoforskud 2022
Flere har i løbet af som-
meren 2022 fået et nyt 
forslag til en forskudsop-
gørelse. Den bygger på tal 
fra 2021-resultatet af din 
virksomhed. Dit forventede 
2022 resultat kan afvige no-
get fra dette tal.

Du kan eventuelt tage fat på 
din konsulent, så I kan få la-
vet en beregning på, om der 
skal indbetales mere skat 
for indkomståret 2022 inden 
årsskiftet.
Fra 1. januar 2023 løber 
der dag til dag renter på 
en eventuel restskat frem 
til betalingen sker i foråret 
2023.
Er du i virksomhedsord-
ningen, skal du være ekstra 
opmærksom på, om det er 
mest fordelagtigt at betale 
lige før eller efter årsskiftet. 
Din konsulent kan hjælpe 
dig med at vurdere dette.

ESG Ledelsesrapporten vi-
ser, hvordan der arbejdes 
internt i virksomheden med 
de forskellige områder.  
Det handler om at doku-
mentere det, du allerede gør 
i dag, samt at være fremsy-
net og have en strategi- og 
handlingsplan for bedriften.

ESG Ledelsesrap-
port

Arbejdet med ESG forven-
tes at blive en væsentlig 
parameter fremadrettet for 
drift af landbrugsvirksom-
hed, og kan synes meget 
komplekst og svært at kom-
me i gang med.
Derfor har vi på KHL ud-
arbejdet en fleksibel skabe-
lon til ESG–rapportering, 
så der kan skabes overblik 
samtidigt med et fremadret-
tet perspektiv på handlinger 
og tiltag.
Kontakt os, og lad os få en 
snak om dine muligheder.

En ESG Ledelsesrapport redegør for, hvordan 
din virksomhed agerer i forhold til bæredygtig-
hedsdagsordenen.

Driftsøkonomikonsulent Ulrik 
Simonsen, uls@khl.dk

Økonomikonsulent Jesper 
Nedergaard, jne@khl.dk

Hvilken elaftale 
skal jeg vælge?
Nogle vil sige, at strøm 
er strøm - men der er 
forskel, især når det 
kommer til typen af el 
og hvem der leverer 
det til dig.

I det nuværende volatile mar-
ked er el til spotpris det billig-
ste, selv om det er meget dyrt. 
Tillæg til spotprisen skal som 
hovedregel være under 1 øre/
kWh.
Spotprisen varierer hen over 
døgnet, hvorfor forbruget skal 
lægges på de billige timer, 
hvis det er muligt. Det kræver 
dog, at der er timeafregning 
og ikke en gennemsnitspris.
Førhen var spotprisen billigst 
om natten, men i det nuvæ-
rende marked er det ikke al-
tid tilfældet. Eksempelvis har 
der været dage hvor det var 
billigst i tidsrummet 11 – 15, 
hvilket kan følges på en app.

El handles efter udbud/efter-
spørgsel i en europæisk mar-
kedsaftale, hvor det bliver 
naturgassen, der bestemmer 
prisen. Senest har naturgas 
været meget dyrt pga. at gas- 
lagrene skulle fyldes.
Denne markedsaftale kritise-
res for at give Danmark dyrt 
el og forsøges ændret.
Der er mange tilbud på mar-
kedet, og et stigende antal 
elsælgere med beskidte tricks 
til at tjene nemme penge. Vi 
har på det seneste set selska-
ber blive politianmeldt for 
svindel.
Kontakt os, hvis du har 
spørgsmål til din el.

Cheføkonom Jørgen Thorø, 
jft@khl.dk

Jordprøver og kalkning

Har du jordbundsanalyser 
fra 2018 eller længere tilba-
ge, er det derfor tid til at få 
planlagt nye prøver.
Typisk skal der kun tages 
jordprøver og kalkes hvert 
4. – 5. år. Derfor er det nemt 
enten at glemme det, eller 
måske bevidst at udskyde 
det et ekstra år eller to. Men 
det kan være et dårligt sted 
at spare. 

Høsten er ved at være 
i hus for de fleste af-
grøder. Mens der gøres 
status, er det et godt 
tidspunkt at tjekke, om 
du har overblik over 
markernes aktuelle 
næringsstof- og reak- 
tionstal.

Planteavlskonsulent Petra Gutt, 
pgu@khl.dk

Indskud på en 
pensionsordning
Tiden nærmer sig, 
hvor du skal beslutte 
om der skal indsættes 
penge på rate- eller 
livrente eller aldersop-
sparing

Indskud for ratepension er 
i 2022 i alt 59.200 kr. inkl. 
det beløb, som ens arbejder-
giver også indsætter. Hvis 
du kommer over dette be-
løb, skal de overføres til en 
livrente.
For de selvstændige virk-
somheder, som har haft et 
godt år, er der også mulig-
hed for indskud på en 30 % 
ordning.
Det betyder, at man kan ind-
skyde 30 % af sit resultat før 
rente på en ratepension op 
til de 59.200 kr. og resten på 
en livrente eller vælge liv-
renten til det hele.  
For dig, der har mindre end 
5 år til folkepensionen, er 

det muligt at indskyde op til 
54.500 kr. på en aldersop-
sparing.
Vær dog opmærksom på, at 
ved aldersopsparing er der 
ingen fradrag i indkomsten, 
så det er kun, hvis du kan se 
en god forrentning af dine 
penge på aldersopsparin-
gen, at det er en god ide.
Der er ingen beskatning ved 
udbetalingen eller modreg-
ning af pensionstillæg.
For dig, der har mere end 
5 år til pensionsalderen er 
indskud max. 5.500 kr. om 
året.

Økonomikonsulent Thorbjørn 
Pedersen, thp@khl.dk

Modstandsdygtige, veletab-
lerede planter med et godt 
forgrenet rodnet udnytter 
den dyre gødning optimalt, 
og klarer sig bedre gennem 
tørke. De skaber dermed de 
bedste forudsætninger for et 
godt udbytte. 
På billedet øverst til venstre 
ses planter fra et område 
med Rt i optimalområdet. 
Disse veludviklede rødder 
kan optage næringsstoffer 
og vand fra et stort jordvo-
lumen.

Planterne til højre på bille-
det kommer fra et område 
med for lavt Rt. De vil hur-
tig komme ind i en negativ 
spiral med næringsstof- og 
vandmangel og dermed 
endnu dårligere vækst.
Har du spørgsmål til jord-
prøver eller kalkning, er du 
velkommen til at kontakte 
mig eller din planteavlskon-
sulent.
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Svarene er måske ikke 
lige om hjørnet, men vi 
har gjort vores til, at du 
går hjem fra konferencen 
med mere viden om em-
net.
Vi har nøje udvalgt en 
række indlægsholdere, 
der hver især vil belyse 
mulighederne for en mere 
bæredygtig proteinpro-
duktion i dagens danske 
landbrug.

Konference: Hvad skal dansk land-
brug leve af?

Skal vi dyrke grøntsager og planter uden jord? 
Skal vi spise insekter? Hvordan ser fremtidens 
bøf og pålæg ud?

Mød blandt andet følgende 
indlægsholdere:
• Thor Gunnar Kofoed, 

L&F om ”Dansk land-
brugs nøglerolle i omstil-
ling til en mere bæredyg-
tig produktion.”

• Anders Riemann, Nor-
dic Harvest om ”Verti-
kalt landbrug og dyrk-
ning uden jord.”

• Carsten Lind Pedersen, 
EnOrm om ”Skal vi spise 
insekter i fremtiden?”

Det er fuldt forståeligt, for 
hvor er priserne på vej hen?
Vi ser nu korn i fald på 
grund af en stor høst. Til 
gengæld stiger energi og de 
råvarer, der er koblet op på 
energi. Gødningspriserne er 
på vej op igen
Én måde at navigere igen-
nem dette er ved at foretage 
risikoafdækkende køb og 
salg på bedriften.

Risikoafdækning

Det betyder, at man ved et 
delkøb af fx gødning sam-
tidig foretager et delsalg af 
sine salgsafgrøder.
På den måde sikrer man sit 
dækningsbidrag, så man 
ikke bliver løbet over ende 
af markedsbevægelserne.
Har du svært ved at over-
skue situationen, så kontakt 
mig for at høre nærmere om 
mulighederne på netop din 
bedrift.

Råvaremarkederne lever et turbulent liv og flere 
har svært ved at navigere igennem de ekstreme 
udsving, der præger markedet.

Handelsrådgiver Henrik Mulvad 
Madsen, hmm@khl.dk

og biologiske processer og 
landmandens faglighed. Og 
det skaber et unødigt ar-
bejdspres for landmændene 
og de ansatte. 
Man kunne prøve med en re-
gulering, hvor landmandens 
faglighed er den bærende 

Arbejdsmiljø ryger ud, når datotyranniet kommer ind

Om vi arbejder 10, 12 eller 
14 timer om dagen, gør ikke 
den store forskel. Vi er dedi-
kerede og arbejdsomme, og 
hvis dyrene skal passes el-
ler høsten skal i hus, så kan 
man ikke arbejde 37 timer 
og så holde fri.
Den hårde indsats og de 
mange timer i marken er 
ikke kun noget, som vi mær-
ker på vores egne kroppe. 
Det har også konsekvenser 
for dem omkring os. For 
vores familier. For vores so-
ciale liv. Og i rigtig høj grad 
for vores ansatte. De knok-
ler nemlig også. De arbejder 

faktisk rigtig mange timer 
og slider sammen med os.
En af de helt store årsager 
til dette stress og jag er de 
enormt mange datoer, som 
vi skal overholde. I kender 
alle sammen datoerne. Vi 
knokler for at overholde alle 
de her datoer, fordi vi ellers 
bliver straffet enten økono-
misk eller via kvælstofre-
duktioner.

Der er ingen tvivl om, 
at landmænd er hårdt-
arbejdende folk, som 
ikke skeler til klokken, 
når der er arbejde at 
lave i marken eller 
stalden.

Det giver et dårligt arbejds-
miljø, at vi skal bede vo-
res ansatte om at arbejde i 
døgndrift i perioder. Som 
landmand er det en del af 
vores dna; vi har fået det 
ind med modermælken og 
set det med egne øjne i vo-
res opvækst, at det er bare 
sådan, man gør. Det kan vi 
bare ikke forvente, at vores 
ansatte har, og det bliver 

sværere og sværere at få 
gode folk og fastholde dem.
Kan vi så ikke bare betale 
dem noget mere eller ansæt-
te nogle flere folk? Det kun-
ne vi da måske nok. Men det 
vil være symptombehand-
ling. Det vil ikke kurere år-
sagen til problemet; nemlig, 
at vi har nogle vilkårlige 
datoer, som ikke tager høj-
de for markernes naturlige 

Næstformand KHLs bestyrelsen
Poul Bøving Christensen

Jordprøver og kalkning

Tirsdag d. 11. oktober kl. 10.00 - 15.00
Tema: Fremtidens proteinproduktion

• Maria M. Skovfoged, 
Tænketanken Frej om 
”Hvordan ser fremtidens 
bøf og pålæg ud?”

• Ulrich Kern-Hansen, 
Organic Plant Protein om 
”Ærteprotein, et start-up 
eventyr.”

• - og mange flere

Praktisk information om 
konferencen
Konferencen holdes tirsdag 
d. 11. oktober 2022 fra kl. 
10.00 - 15.00 hos Brogaar-
den Kursuscenter, Abelo-
nelundvej 40, 5500 Middel-
fart.

søjle, og så kunne man have 
nogle løse datoer til at sæt-
te rammerne. Hvis man vil 
have landbrug i Danmark i 
fremtiden, så bliver vi nødt 
til at gøre op med det her 
datotyranni. For når datoty-
ranniet kommer ind, så ry-
ger arbejdsmiljøet ud.

Prisen er 450,- kr. ekskl. 
moms for medlemmer af 
LandboSyd eller KHL og 
900,- kr. ekskl. moms for 
ikke-medlemmer.
Du er velkommen til at in-
vitere ansatte og andre in-
teressede med til konferen-
cen.
Tilmelding på www.khl.dk.

Konferencen er blevet til i et 
samarbejde mellem Landbo-

Syd og KHL.



.

KHL AKSEN - SEPTEMBER 2022

Driftsøkonomikonsulent 
Mathias Struck Jürgensen

Regnskabsafdelingen har pr. 1. september 
2022 ansat Mathias Struck Jürgensen.
Mathias er 27 år, og bor på Als, hvor han 
har en lille ejendom.
Mathias er uddannet jordbrugsøkonom 
i København, og har inden da en land-
brugsfaglig uddannelse.
Mathias har under studierne undervist 
i økonomifag på landbrugsskolen Sjæl-
land, og været studentermedhjælper ved 
Landbrug & Fødevarer på Axelborg.
Mathias skal arbejde med driftsøkono-
misk rådgivning, herunder budgetter og 
årsrapporter, men bla. også med ESG og 
Business rate.

Bogholderiassistent 
Hanne Petersen

- har 25 års jubilæum d. 1. november 
2022.

Juniorkonsulent 
Margrete Johnsen Hansen

Regnskabsafdelingen har pr. 1. august 
2022 ansat Margrete Johnsen Hansen 
som juniorkonsulent.
Margrete er 23 år, bor i Kolding, men 
kommer oprindelig fra Fyn. Hun har de 
seneste par år læst til jordbrugsteknolog 
i Århus. 
Margrete var i foråret 2022 i praktik hos 
KHL, hvor hun arbejdede med opgaver 
inden for både det skattefaglige og det 
driftsøkonomiske felt. 
Margrete er nu startet i driftsøkonomiaf-
delingen, hvor hun bl.a. skal arbejde med 
budgetter, budgetopfølgninger samt for-
skellige økonomiske beregninger.

Planteavlskonsulent 
Britt Damgaard Lauritzen

- har 10 års jubilæum d. 22. oktober 2022

Planteavlskonsulent 
Henrik Mulvad Madsen

- fylder 50 år d. 16. november 2022.

Personalenyt

Tag godt imod Margrete og Mathias

Opdatering på de finansielle 
markeder

Det vurderes i den forbin-
delse, at amerikanerne er 
længere fremme end Euro-
pa og allerede har set toppen 
på inflationen. 
Der er specielt to forhold, 
som har fået inflationen op, 
nemlig flaskehalse i forsy-
ningskæderne, hvor det nu 
igen er muligt at få de vig-

tige mikrochips, ligesom 
fragtraterne for at sejle va-
rer fra Kina er faldet.
Det andet væsentlige for-
hold, som har skabt infla-
tion, er de stigende energi-
priser, hvor vi nu begynder 
at se udfladning og måske 
endda faldende priser.
Problemet er, at inflationen 
bliver målt i forhold til for 
12 måneder siden og derfor 
vil tage lang tid inden et fald 
ses.
På rentemarkederne steg 
den lange 30 års obligati-
onsrenter frem til midt i 
juni, hvilket har været en 
jævn stigning igennem et 
helt år og med helt op til 30 
kurspoint fald på 1 % 30 års 
obligationer for at ende i 
næsten 5 %, hvis der skulle 
optages nyt lån.

Verdensøkonomien 
lider fortsat under høj 
inflation, som nu giver 
stor sandsynlighed for 
recession.

Renten faldt igen ca. 1 % 
frem til midt i august, hvor-
efter den så steg igen.
Det ser nu ud til, at vi har 
set toppen på de lange ren-
ter for denne gang. Hvor juli 
handlede om risikoen for 
recession, og dermed færre 
rentestigninger fra central-
bankerne, handlede august 
om, at centralbankerne også 
anser recession for ret sand-
synligt, men at det ikke vil 
afholde dem fra at hæve 
renterne og derved stramme 
de finansielle betingelser for 
virksomheder og forbruge-
re.
Den korte rente vil kunne 
stige fra de nuværende 0,6 
% til måske 1,5 %, inden 
centralbankerne igen ven-
der renten nedad.

Cheføkonom Jørgen Thorø, 
jft@khl.dk

Hvem ejer træerne i et 
markskel?

Energiprisernes himmel-
flugt giver stor efterspørg-
sel efter træ til brænde 
og træflis. Med moderne 
skovningsudstyr kan man 
hurtigt foretage en grundig 
nedskæring af læhegn mel-
lem marker og vedmassen 
kan afsættes fx til træflis. 
Men vær opmærksom på, 
hvem der har ejendomsret 
til træet inden arbejdet sæt-
tes i gang, og det visuelle 
indtryk af hegnet er efter 
nedskæring. 
Træer og buske, som står i 
en række i et markskel der 
samtidig er ejendomsskel, 
betegnes som ”fælleshegn” 
efter Hegnsloven. Man må 
gerne sidekappe grene og 
fjerne vedmasse fra egen 
side af hegnet, og anvende 

grenaffaldet fx til flis. Men 
man må IKKE nedskære og 
fjerne træer og buske, som 
er ”fælleshegn” uden forud-
gående aftale med naboen, 
fordi ejendomsret til træet 
er fælles. 
Hvis man nedskærer og 
fjerner et fælleshegn uden 
forudgående aftale, er det 
reelt at betragte som tyveri. 
Derfor snak altid med din 
nabo og aftal, hvordan ved-
ligeholdelsen skal foregå og 
hvordan I deler træhugsten. 
Vil naboen ikke være med 
til at nedskære et fælles-
hegn, kan man normalt for- 
lange hegnet nedskåret i en 
højde på 5 meter, hvor heg-
net danner skel mellem mar-
ker og har lævirkning. Kan 
man ikke opnå enighed, kan 
Hegnssynet indkaldes. 

Tal med din nabo in-
den saven startes op, 
og brug den æstetiske 
sans, når træerne skæ-
res ned eller fælles 
helt.

Hvis man ønsker helt at fjer-
ne et hegn, så vær obs på, at 
vedmassen ikke kan afsæt-
tes til fjernvarme pga. stren-
ge bæredygtighedskrav.
Varmeværkerne må heller 
ikke aftage træ, som er fjer-
net i strid med Hegnsloven. 
Levende hegn er vigti-
ge levesteder for insekter, 
dyrevildt og fugle. Derfor 
opfordrer vi til at undlade 
en for hård nedskæring af 
hegnene. Det er en god idé 
at skåne enkelte solitære 
træer og buske, og lad gerne 
gammelt dødt ved forblive i 
hegnet.
Det giver, sammen med den 
nye genvækst, en varieret 
beplantning, som tager sig 
godt ud i landskabet. Sam-
tidig gør du noget godt for 
biodiversiteten på din ejen-
dom.

Advokat Mette Hjøllund-Jensen, 
mhj@khl.dk & chefkonsulent 
Lars Schmidt, las@khl.dk

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.00 - 22.00
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