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REGLER OG LOVE UDEN SUND FORNUFT

- KAN VI SKABE ET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS?

JEG HÅBER, at 2020 bliver året, hvor embedsmænd, forskere og politikere får modet tilbage og begynder at se fagligt og fornuftigt på vores
landbrugsproduktion i Danmark.

Skrevet af Poul Bøving Christensen
Næstformand
KHLs bestyrelse

Der er i landbruget en kæmpe forandringsvillighed til
nye produktionsmetoder og nye tiltag, der skal forbedre
miljøet, men det er bydende nødvendigt at tiltagene er
fagligt funderet og rent faktisk giver en miljøgevinst og en
mulighed for en forretning.
Landbruget kan ikke være tjent med dårlige modeller
og beregningsmetoder fra universiteter og forskere, som
laver den myndighedsbehandling, som staten og de
forskellige ministerier benytter sig af. Den regulering vi ser,
og har set, giver ingen mulighed for retssikkerhed for de
danske landmænd.

Alle landbrug prøver jo at drive en så god og sund
forretning som muligt med hensyntagen til miljøet, og
det kræver langsigtede og fornuftige rammevilkår, som
ikke skal laves om hver gang, der starter en ny minister.

Vi har efterhånden en del forskellige foreninger, der alle
kæmper med de aktuelle udfordringer landbruget står med.
Der kan bl.a. nævnes L & F, BL foreningen for bæredygtigt
grundvandsbeskyttelse og lokalt Agerskovgruppen m.fl.

Jeg nægter simpelthen at tro, at det dårligste for vores
miljø, klima og natur er landbrugsproduktion. Det er som
regel folk uden landbrugsmæssig indsigt, som mener
dette. Den grønne omstilling burde handle om, at vi alle
hver især forholder os til vores forbrug for fx flyrejser osv.

Jeg håber, vi de kommende år kan samarbejde på tværs, så
alle gode kræfter kommer i spil, både af hensyn til miljøet,
men også af hensyn til vores alles fremtid som selvstændige
landmænd i Danmark. I den forbindelse kunne jeg godt
savne mere opbakning fra vores andelsselskaber og
finansielle samarbejdspartnere - så det er nu, I skal hjælpe
os, hvis vi skal være der i fremtiden.

Selvfølgelig skal landbruget også bidrage til den
grønne omstilling de steder, hvor det giver mening,
men så længe verden er i vækst og byggeriet af boliger,
fabrikker og infrastruktur buldrer derud af, får vi ikke løst
klimaproblemerne.

26. FEBRUAR KL. 17: SVINEAFTEN
AFRIKANSK SVINEPEST - TO ORD MED MAGT

PÅ AFTENENS svinemøde sætter vi fokus på den afrikanske svinepest og luser ud i rygterne.
Desuden vender vi blikket indad i svineproduktionen og ser, hvordan du kan skabe resultater.
Hvad er det reelle billede af ASF? Hvad har vi af erfaringer?
Og hvordan skal du forholde dig til et eventuelt udbrud?
Jens Munk Ebbesen, L&F giver sit bud på dette.
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Svineproducent Anders Kappel gæster os og fortæller os
om hans vej fra kaos til kosmos. Vha. simple værktøjer har
han fået engagerede medarbejdere og skabt gode resultater.
Hør også, hvordan du kan spille med musklerne, udnytte
markedet og optimere bedriften. Vi ses til svineaften ...

Læs mere og tilmeld dig på www.khl.dk
senest d. 24. februar.
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SUMMAX

- DIT ELEKTRONISKE ARKIV

KEND DINE ØKONOMISKE RISICI
- SVINEBESÆTNINGER

UNDGÅ ROD og fysiske bilag - modtag, håndtér
og bogfør bilagene ved hjælp af ét enkelt klik.

VED DU, hvor stor den økonomiske risiko er på din virksomheds løbende indtjening samt tilhørende aktiver og passiver?

Skrevet af Christina B. Nielsen

Skrevet af

Økonomikonsulent
cbn@khl.dk

Driftsøkonomikonsulenterne
Jørgen Thorø & Ole M. Pedersen

Summax består af e-arkiv og e-faktura. Med e-arkiv
forsvinder papirerne fra dit skrivebord, men du kan stadig
have alle regnskabsdata, foderplaner, sprøjtejournaler
osv. liggende et centralt sted tilgængeligt via landmand.
dk.

Det er forholdsvist kompliceret at få verificeret alle
disse risici og den økonomiske størrelse på et landbrug.
Generelt kan man i budgettet identificere de vigtigste
økonomiske risici ved at lave en følsomhedsanalyse. Her
vil de økonomiske risici være størst, hvor følsomhederne
også er størst.

Bruger du e-faktura hentes disse bilag automatisk over
i e-arkivet. I mapperne kan du hurtigt og overskueligt
slå virksomhedens dokumenter op. De fakturaer, du
modtager på mail videresendes, hvorefter de ligger klar til
behandling i regnskabsbilags-mappen.
Har du kvitteringer i papirform, kan du let og hurtigt via
KHL Scan App scanne dem ind i regnskabsbilags-mappen.

En måde at få et økonomisk overblik af en given
påvirkning kan være at udarbejde en handlingsplan for
hvert delområde. Herefter kan der beregnes, hvad det
økonomiske beredskab koster ved enten at forebygge
eller eliminere en risiko, fx hvad koster en sanering
Delelementer

Økonomiske faktorer

af en sygdomsramt svinebesætning eller hvordan kan
risikoen for en svinesygdom reduceres ved at investere
i forebyggende smittebeskyttelse? På lånesiden er et
fastrentelån en omkostning, som er med til at forebygge
en risiko.
Det er under alle omstændigheder vigtigt at have et
finansielt beredskab, som enten er likvid eller er en
kreditramme. Står beredskabet likvidt bør det næppe
være via et indlån ved en foderstof.
En risikoberegning og -plan vil også give tryghed hos de
finansielle samarbejdspartnere og samtidig være med til
at forbedre ratingen.
Nedenfor er vist en simpel risikoplan for nogle af de
faktorer, der er i en svinebedrift.
Biologiske faktorer

Medarbejderfaktorer

Du kan søge efter dine fakturaer elektronisk via pc, tablets
og smartphones. E-faktura er således værktøjet, der
giver dig bedre overblik, arbejdslettelse og optimerede
arbejdsgange.

Afregningspris/kvalitet
for grisen

- valg af aftager
- vægtgrænser

- fysiske forhold i stald
- avlsmateriale

- personalehåndbog
- medarbejderpleje

Svinesygdomme

- forebyggende investering
- økonomi ved sanering

- dyrlæge
- leverandør

- smittebeskyttelse
- kantineordning

Summax er åbent 24/7, og dermed er du uafhængig af
andre og kan altid finde dine dokumenter.

Foderpris/kvalitet

- handelsstrategi
- vejesedler
- leverandør

- foderprøver
- foderblanding

Kontakt Christina, og hun hjælper dig videre på din
digitale rejse.

Finansielt

- strategi for kort/ lang rente
- finansiel partner

FINANSLOVEN 2020

- INDHOLD OG LOVÆNDRINGER
VIL DU VIDE mere om de vigtigste lovændringer på skatteområdet i den nye finanslov 2020,
serverer vi dem for dig her:
Skrevet af Inge Kloster Iversen
Skattechef
iki@khl.dk

SPRØJTEBEVISKURSUS

Beskatning af fri telefon mv. genindføres
Den vedtagne ophævelse af beskatning af fri telefon mv.
fra og med 2020 tilbageføres, så der også fremover skal
betales skat af fri telefon, internet mv.

Opbevarer og/eller anvender du pesticider, skal du opdatere dit sprøjtecertifikat
eller -bevis hvert 4. år med et opfølgningskursus.
Som noget nyt kan du fra d. 1. juli 2020 kun
købe kemi, hvis uddannelsen er i orden og du er
registreret i Miljøstyrelsens MAB register.
Næste opfølgningskursus er onsdag den 18. marts
hos KHL. Tilmeld dig via www.khl.dk.

SUMMAX

Reglerne ændres, så boliger, der udlejes til nærtstående
fremover ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller
kapitalafkastordningen. Ændringerne træder i kraft fra
2021.

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Bo- og gaveafgiften for erhvervsmæssige virksomheder øges
Den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af
erhvervsvirksomheder øges fra de nuværende 6 % til
15 % med virkning for virksomhedsoverdragelser fra 1.
januar 2020.
Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen
mv.
Efter de nugældende regler kan forældrekøbslejligheder
indgå i virksomhedsordningen. Renteudgifterne får
derved en fradragsværdi på op til 56 %.

En leaset firmabil har tidligere haft lavere
beskatningsgrundlag end købsprisen på samme bil, på
grund af en særregel for registreringsafgift for leasede
biler. Denne særregel ophører, så beskatningsgrundlaget
bliver ens. Ændringen får virkning fra 1. februar 2020
Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget
Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier
før 19. maj 1993, har hidtil været berettiget til et
hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op
til 25 %. Hovedaktionærnedslaget afskaffes, og dermed
bliver alle hovedaktionærer beskattet på samme måde
som andre personer, der ejer aktier. De nye regler får
virkning fra 1. februar 2020.
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DASHBOARD

- DIT DIGITALE INSTRUMENTBRÆT
ØNSKER DU at forbedre dit beslutningsgrundlag i hverdagen, følge virksomhedens løbende
udvikling og dykke ned i de enkelte tal for økonomi og produktion, er Dashboard lige sagen.

TILSKUD TIL NYE

STALDE TIL SLAGTESVIN
FRA 3. marts til 5. maj 2020 kan du søge om
tilskud til nye staldbygninger til slagtesvin.
Skrevet af Inger Knude
Miljø- & projektkonsulent
ika@khl.dk

Som altid er der en række betingelser og krav, der skal
opfyldes for at opnå tilsagn. I årets pulje er det bl.a. kravene til, hvilke miljøteknologier, der investeres i, som du
skal være opmærksom på.
Skrevet af Johannes Duus Hald
Juniorkonsulent økonomi
jdh@khl.dk

Dashboard er det seneste digitale værktøj, som bidrager
til at give et større overblik i hverdagen. Det er intuitivt,
opdateres dagligt og giver dig mulighed for at holde øje
med, om din virksomhed er på rette kurs.
Det er nu muligt at tilpasse Dashboardet, så det passer
præcist din til virksomhed, fx kan du have produktionstal
stående side om side med økonomiske tal. Det betyder,
at du kan vælge at få vist celletal, foderomkostninger og
dækningsbidrag samtidigt. Alternativt kan du opsætte
det med udvalgte nøgletal, som kan bruges til at motivere
medarbejdere eller få vist enkelte nøgletal, der skal
arbejdes på at optimere.

Med Dashboard vurderer du løbende virksomhedens
udvikling, og kan reagere hurtigt, hvis der eksempelvis
opstår en negativ afvigelse. Dashboard giver dig også
mulighed for at dykke ned i bogføringen og fx tjekke om
alle regningerne er med, se om afvigelsen er reel eller
om der blot er tale om en periodeforskydning. Samtidig
kan du skabe dig et rullende overblik over de tidligere
måneder.
For at få optimalt udbytte af Dashboard anbefaler vi, at
du har KU, SUMMAX og budget. Alternativt til budget kan
sidste års regnskab også anvendes, men det kræver en
forholdsvis kontinuerlig drift.
Spring på vognen … lige nu giver vi dig muligheden for
at prøve Dashboard gratis i løbende måned + en ekstra
måned. 500 af dine kolleger er allerede godt i gang med
produktet, så hop på, og bliv den næste i rækken.

Der kan opnås tilskud til selve råbygningen og inventaret, og så kan du tilvælge at søge til gylletank og tankoverdækning. Der er flere forskellige miljøteknologier at
vælge mellem, men det bliver et krav, at der investeres
i gylleforsuring eller kemisk luftrenser kombineret med
anden teknologi.
Der skal søges ud fra størrelsen på produktionsarealet
opgjort i m2. Ansøgningerne prioriteres ud fra standardomkostninger og standard miljøeffekter.
OBS! Ordningen er i skrivende stund ikke endelig vedtaget, men har været i høring. Efter høring sker der ofte små
tilretninger, men sjældent grundlæggende ændringer.
Vil du høre mere om ordningen eller overvejer du, om du
skal søge om tilskud, så kontakt mig.

KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

KHL VARETAGER medlemmernes interesser. I den kommende tid vil KHL prioritere arbejdet
med at sikre interesserne for de medlemmer, der har jord beliggende i de såkaldte BNBO områder omkring vandværkernes boringer.
Skrevet af
Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Fra d. 1. januar 2020 er det blevet pålagt kommunerne
at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den
nødvendige beskyttelse, der hvor det er påkrævet.

I øjeblikket arbejdes der med forskellige modeller
for erstatningsordninger, ligesom det er vigtigt at få
afgrænsningen af BNBO områderne gjort forenelig med
praktisk markdrift. Vi forventer snart at kunne indkalde
de berørte lodsejere til et informationsmøde om BNBO.

EU-AREALSTØTTE
ÅRETS FRIST for indsendelse af fællesskema
2020 er d. 17. april 2020.
Skrevet af Anders Smedemand Musse

De fleste af de udpegede arealer vil fra 2023 blive omfattet
af et forbud mod anvendelse af sprøjtemidler. KHL er
allerede i tæt dialog med kommunerne og vandværkerne.

Planteavlschef
asm@khl.dk

En foreløbig kortlægning viser, at BNBO vil berøre relativt
mange lodsejere. Eksempelvis er der alene i Kolding
Kommune ca. 250 ha i BNBO, hvoraf ca. 70 ha er dyrkede
arealer. Målet er, at der inden 2023 skal indgås frivillige
aftaler om forbud mod anvendelse af pesticider mod
fuld erstatning til lodsejerne. Aftalerne skal indgås med
vandværkerne, men kommunerne har myndighedsrollen
og den faglige kompetence.
Fra 2023 vil de arealer, som ikke er omfattet af aftaler, blive
pålagt et generelt forbud mod anvendelse af pesticider,
dog mod kompensation. Det er vores klare opfattelse, at
man som lodsejer er bedst stillet ved at indgå aftale inden
2023.

Du er altid velkommen til at kontakte Morten Knutsson,
Lars Schmidt eller KHLs formand Hans Damgaard for at
høre mere.

Ansøgere med et efterafgrødegrundareal på min. 10 ha
skal efter folketingets vedtagelse i år udlægge 30,2 % af
deres areal med målrettet efterafgrøder.
Regler og opfyldelse af kravet er kompliceret, så book tid
hos din konsulent i god tid.
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NYT OM

BALTIC PIPE

ÅRETS BUDSKAB

- SKREVET AF DIREKTØR NIELS PETER MADSEN

PALTIC PIPE er på vej, og de første arkæologiske
undersøgelser har fundet sted i vores område.

2019 BØD på mange udfordringer. Vi druknede nærmest i regn, bæredygtighed blev sat på
dagsordenen, og bankerne begyndte at melde skarpt ud.

Skrevet af Morten Knutsson

Mange landmænd vil huske høsten 2019 for en bedre
høst end året før, hvor vi havde tørke – indtil regnen satte
ind. Pludselig kunne vi stå og se en høst drukne i vand.
Dem, der fik vintersæden tidligt i jorden, kan nu også se
frem til, at noget af dette skal sås om.

Den fremtid, der er rundt om hjørnet, og som bankerne
melder ud er, at bedrifterne skal være mere robuste og
have en solid likviditet som gør, at de kan modstå de
svingninger, der kommer af vejrfænomener, konjunkturer
og andet.

Vinteren har ikke endnu vist sit ansigt med frost og
sne, men vi har fået masser af vand. Vand fra oven,
vand i jorden, vand der skal ledes væk, drikkevand,
minivådområder - ja, vand er én af de største udfordring,
vi har som landmænd.

Årets budskab kan derfor hurtigt lyde som en gammel
traver, men; Spar op, gør bedriften robust og pas på
pengene – de kan kun bruges én gang.

Planteavlskonsulent
mok@khl.dk

Ifølge planen fra Energinet finder de første ekspropriationer sted ved Sdr. Stenderup i uge 12 og senere på året
i uge 40 for strækningen fra Sdr. Stenderup til Skanderup.
Vedrørende strækningen fra Egtved til Skanderup sker
ekspropriationerne i uge 35.
Har du spørgsmål vedrørende praktiske eller juridiske
forhold, kan du kontakte:
Advokat Mette Hjøllund-Jensen: mhj@khl.dk | 2285 8058
Advokat Lars Rafn: lar@khl.dk | 2044 2018
Planteavlskonsulent Morten Knutson: mok@khl.dk |
4011 0266

I Asien raser svinepesten som en steppebrand, og
den kommer tættere og tættere på Danmark, men
indtil den ”måske” kommer, ser det ud til at være
gode tider for svineproducenterne. Som branche
bør svineproducenterne ruste sig til en eventuel
konjunkturnedgang med tanke på en ASF, der rammer
eller måske en forbrugeradfærd, der ændrer sig.
For år tilbage startede en økologisk forbrugerbevægelse.
Nu er dagsordenen bæredygtighed. Den går måske
fint i hånd med både økologi og konventionelt
landbrug, men hvordan skal bæredygtighed opgøres?
Forbrugeradfærden vil klart sætte dagsordenen på
hjemmemarkedet, og set over tid har dansk landbrug vel
lært meget af hjemmemarkedet, fx med sporbarhed af
fødevareprodukter i Danmark og udland.

PLANTEAVL
UDVIDER

For at kunne følge med efterspørgslen på de opgaver, der
kommer ind, ansatte KHL Planteavl d. 27. januar 2020
planteavlskonsulent Aksel Julius Nielsen på en 3 måneders kontrakt.
- En jævn tilgang af kunder gør, at vi bliver nødt til at hive
ekstra hjælp ind i vores spidsbelastningsperioder, hvor
især EU-ansøgningerne tager meget af vores tid, fortæller
planteavlschef Anders Smedemand Musse, og fortsætter:
- Vi bliver nødt til at være på forkant, hvis vi fortsat ønsker
at yde en kompetent rådgivning og samtidig give medarbejderne et attraktivt og udfordrende job.
Aksel Julius Nielsen kommer fra en stilling i det tidligere
Centrovice, hvor han har mere end 20 års erfaring som
planteavlskonsulent.

PAS PÅ DINE

PERSONOPLYSNINGER

DATA TIL ARLAS
NYE KLIMATJEK

VI OPLEVER oftere, at der er personer, der prøver
at franarre os personlige oplysninger & koder.

INDBERETTER du korrekt, kan det udløse et
tillæg på 7,5 øre pr. kg mælk i klimatillæg.

Skrevet af Thorbjørn Pedersen

Skrevet af Christian Raun

Økonomikonsulent
thp@khl.dk

Driftsøkonomikonsulent
chr@khl.dk

Vores erfaring er, at det ofte sker, når en ægtefælle
lige har mistet sin mand eller kone. Ægtefællen ringes
op af personer, der udgiver sig for eksempelvis at
være fra Skifteretten, SKAT eller banken. De sidder
med en opgave, hvor de lige mangler en kode eller et
personnummer for at kunne færdiggøre opgaven.

Det er nu muligt at indberette sine data til Arlas nye
Klimatjek. Indberetter du inden d. 2. juni 2020 kan det
udløse et tillæg på 7,5 øre pr. kg mælk i klimatillæg.
Klimatillægget udbetales fra 1. juni 2020, hvis der er
foretaget en indberetning.

Du skal vide, at skifteretten, SKAT og banken aldrig vil
bede dig om sådanne oplysninger via telefonen eller
mail. Disse institutioner vil kontakte dig via E-boks.
Står du i en vanskelig situation eller er du usikker på,
om du skal oplyse personlige informationer, kan du altid
tage fat i din konsulent og forhøre dig nærmere. Du er
også velkommen til at tage fat i en advokat.

Klimatillægget gradueres ikke efter ens indberetninger.
Indberetningen skal anvendes til dannelse af en fælles
klima baseline for hele mælkeproduktionssektoren.
Indberetningerne foretages på platformen Arlagården,
hvor indberetninger til Arlagården Plus også foretages.

