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ER FREMTIDSFULDMAGTER
EN GOD IDÉ?

JA, EN FREMTIDSFULDMAGT er en god idé, hvis du selv vil vælge, hvem der skal tage sig af dine 
personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan.

Fremtidsfuldmagten bliver først aktiveret når den, der 
har givet fuldmagten, ikke længere selv kan sørge for sine 
forhold som følge af sygdom. Dette kan også være ved 
midlertidig sygdom.

Renter og centralbankerne

Renterne forbliver lave et godt stykke tid endnu. 
Centralbankerne har valgt at holde styringsrenten og 
opkøbsprogrammet i ro. Inflationen er alt for lav på grund 
af en lav aktivitet samtidig med en stærk euro, som gør det 
vanskeligt at konkurrere på verdensmarkedet.

Yderligere har der på det seneste været uro på 
aktiemarkerne og nye bekymringer omkring Brexit. Alt 
sammen noget, der holder renterne nede.

FINANSIERING OG VERDENSØKONOMI. Renter, centralbank og soliditet. Alt sammen en økonomisk verden, der kan være svær at navigere i. 
Derfor skriver vi lidt om nogle af de emner, som er aktuelle lige nu.

NYT FRA 
FINANSVERDENEN

Strengere krav til låntagerne

Pengeinstitutternes strenge krav til låntagernes soliditet 
har været øget gennem de seneste år, men begynder nu 
igen at blive mere normaliseret i nedadgående retning.

Dette kommer i takt med, at institutterne selv er blevet 
mere polstret efter finanskrisen for godt 10 år siden. 
Hertil er antallet af insolvente landbrug faldende dag for 
dag. Det betyder, at flere landmænd i dag vil kunne skifte 
finansiel samarbejdspartner, hvilket har været vanskeligt 
de seneste år.

Finansbranchen

Finansbranchen har i stigende grad indført genforhand-
lingsgebyr og provisioner som deres indtjeningskilde.

Dette kræver låntagers opmærksomhed, da det ofte 
trækkes direkte på kontoen uden, at der foreligger et bilag.

Størrelsen af disse gebyrer er ofte til forhandling i 
lighed med lånerente, som altid skal vægtes i forhold 
til engagementets størrelse og risiko. Et lån med 
afviklingsforløb kan eventuelt gøres billigere end en stor 
kassekredit etc.

Rentemøde 2020

Vi ville rigtig gerne have fortalt endnu mere om den finan-
sielle verden til vores årlige rentemøde, men på grund 
af den nuværende situation i Danmark, har vi valgt at 
udsætte mødet til senere på året. Følg med på www.khl.dk.

Har du spørgsmål til artiklen eller din egen økonomi, er du 
velkommen til at kontakte din rådgiver.

Du vælger selv, hvem der skal have fuldmagten og hvilke 
forhold fuldmagten skal regulere.

Du kan eventuelt vælge én, der kan hjælpe med afvikling 
af virksomheden og en anden, som hjælper med dine 
personlige forhold. 

Kontakt Ejendom og Jura, hvis du vil høre mere om 
fremtidsfuldmagter.

Finansiering og 
verdensøkonomi

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

Skrevet af Jørgen Thorø
cheføkonom
jft@khl.dk



Formålet med de to produkter er at give brugeren et 
aktuelt og ajourført overblik over bedriftens økonomiske 
status inden for de områder, der sættes fokus på.

Fælles for begge produkter er, at de henter data fra Ø90, 
hvor den daglige bogføring sker. Den løbende bogføring 
skal ske ved hjælp af automatisk bankpostering og 
E-faktura. Herudover hentes data via Cloudfarms og DMS. 

Ønsker man at anvende Dashboard og eOverblik, er 
implementeringen af det ”digitale kontor” i form af 
Summax en nødvendighed. 

Dashboard

I LØBET AF året kan det være en udfordring at have det fulde overblik over de økonomiske tal, 
men det kan eOverblik og Dashboard være med til at skabe.

SÆT FOKUS PÅ DE ØKONOMISKE
OG PRODUKTIONSMÆSSIGE NØGLETAL

Dashboard viser et simpelt billede af de økonomiske og 
produktionsmæssige nøgletal på daglig basis. På hvert 
kort ses den aktuelle afvigelse for den valgte periode. 
Afvigelsen er beregnet ud fra det realiserede i forhold til 
årets budget eller sidste årsregnskab.

eOverblik

eOverblik er den elektroniske ledelsesrapport, hvor du 
allerede på forsiden har det fulde tværfaglige overblik og 
indsigt i virksomhedens økonomi og produktionstal for 
den valgte periode. Desuden er det muligt at trække data 
ud pr. site/sted, og sammenligne med andre sites/steder 
samt dykke dybere ned i de enkelte tal.

Begge produkter giver mulighed for at dykke dybere ned i 
tallene. Husk, at du kan trække rapporterne når du ønsker, 
blot det er i forbindelse med afslutning af en periode
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KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

KHL kigger kommunerne over skulderen

Normalt er det kommunerne, som kontrollerer 
landbruget. Men foranlediget af den stigende nedbør 
og de store vandmængder på markene sidste vinter, 
har KHLs bestyrelse sat gang i et arbejde, hvor det nu er 
landbruget, der kigger kommunerne over skulderen.

Nærmere bestemt har vi aktuelt anmodet om 
vandløbsdata for en række vandløbsstrækninger i 
Kolding Kommune, hvor vi sammen med sagkyndige fra 

VANDET PRESSER SIG PÅ. Udfordringer med vand er på dagsordenen i mange kommuner lige nu, og i den forbindelse er det vigtigt, at lods-
ejernes interesser varetages.

SUMMAX

DEN NYE FERIELOV
Nu er det nu. Den nye ferielov er fuldt 
indfaset d. 1. september 2020, men hvil-
ke ændringer er de største?

• Ferieåret er lagt om, så det løber fra 1. 
september til 31. august året efter. Dog er 
ferieafholdelsesperioden på 16 måneder (fra 1. 
september til 31. december året efter)

• Der er nu samtidighedsferie, dvs. ferien 
løbende optjenes og afvikles

• Det er muligt at holde ferie på forskud, dvs. før 
ferien er optjent, hvis dette er aftalt mellem 
arbejdsgiver og den ansatte

• Den 5. ferieuge udbetales automatisk, hvis 
den ikke afholdes eller aftales overført til 
efterfølgende ferieår

• Ferietillæg til funktionærer udbetales to gange 
årligt med maj og august lønnen

• Betalingsfrist til feriekonto ændres, så 
feriepengene nu skal indbetales løbende og 
ikke kvartalsvis

bl.a. SEGES nu er i gang med at analysere data for at få 
et overblik over vedligeholdelsestilstanden. Og de første 
resultater antyder, at der er behov for denne skærpede 
opmærksomhed.

For Kolding Kommune gælder, at de samme data danner 
grundlag for fastlæggelsen af nye vandløbsregulativer. 
Derfor er det afgørende, at vi, i et erhverv med primære 
afvandingsinteresser, er fagligt rustede til dialogen 
med vores kommuner, og at vi kan yde et kvalificeret 
pres i forhold til beslutninger om den fremtidige 
vandløbsvedligeholdelse.

I Vandløbsloven er krav til vandløbenes vandføring 
sidestillet med miljøformål. Vores opfattelse er dog, at 

Skrevet af 
Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Skrevet af Christina B. Nielsen
Økonomikonsulent 
cbn@khl.dk

fokus de senere år har drejet i retning af højere vægtning 
af miljøformålene. Derfor er det vigtigt, at vi fra landbruget 
holder vågent øje med vandløbene. 

Landbruget som aktiv part i kommunernes klimatiltag

Flere kommuner arbejder lige nu med vandparkering 
som forebyggende foranstaltninger for at sikre byerne 
mod oversvømmelse. I landbruget indgår vi gerne i en 
positiv dialog med kommunerne om dette formål. En klar 
forudsætning er dog, at de berørte lodsejere kompenseres 
fuldt ud.

KHLs opgave er at varetage lodsejernes interesser. Aktuelt 
arbejder eksempelvis både Kolding og Vejle Kommune 
med vandtilbageholdelse. I Kolding har kommunen netop 
holdt de første lodsejermøder på KHL angående planer for 
to store klimaprojekter, som kan komme til at berøre store 
arealer i Kolding Ådal samt arealer omkring Dons søerne.

Vi kvitterer for, at kommunen inddrager landbruget 
på et tidligt stadie af planerne, og vi er ikke afvisende 
over for, at eksempelvis ekstensivt dyrkede arealer kan 
bruges kortvarigt til at tilbageholde vand mod erstatning. 
Men det er afgørende, at kommunerne sikrer sig, at 
vandsystemerne er gearede og vedligeholdte til at kunne 
håndtere de større vandmængder, og at man, inden 
der foretages så store investeringer, har undersøgt alle 
alternativer. Det må alt andet lige være en fælles interesse. 

Skrevet af Charlotte Krog Pontoppidan
Regnskabsassistent 
ckp@khl.dk
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En ny ansøgningsrunde for modernisering af kvægstalde 
og bedrifter er nemlig åbnet – men den lukker igen d. 30. 
oktober 2020.

Denne gang er det kun muligt at søge tilskud til nye 
bygninger og ikke til renovering/ombygning. Tilskuddet vil 
være på 20 % at den samlede forventede pris på stalden, 
dog maksimalt 5 millioner kr. Som udgangspunkt gives 
der to år til at gennemføre etableringen. 

Med et tilskud følger en række krav og restriktioner, du 
skal være opmærksom på helt fra starten. Blandt andet er 
det vigtigt, at det er realistiske projekter, du søger tilskud 
til, da der er kraftige begrænsninger på, hvad der kan laves 
af projekttilpasninger undervejs. 

SØG TILSKUD
TIL NYE KVÆGSTALDE

HAR DU PLANER om at bygge nye stalde eller 
bygge til, er det nu, du skal søge.

KUN MED EN autorisation i MAB er det muligt 
at købe kemi hos Foderstoffen.

Den 1. juli 2020 trådte en ny ordning i kraft, hvor du skal 
have en autorisation for at købe planteværnsmidler til 
brug i marken. Dermed er det ikke længere nok med et 
gyldigt sprøjtecertifikat.

Det betyder, at du skal hente autorisationen i det såkaldte 
MAB-system, og derefter tilknytte autorisationen til din 
virksomhed. Dette kan du gøre på deres hjemmeside 
www.mab.mst.dk, hvor du skal bruge NemID til at logge 
ind. Autorisationen koster 184 kr. Der betales med 
kreditkort. 

Foderstoffen eller planteavlskontoret kan hjælpe dig med 
autorisationen.

NÅR VI STILLER dette spørgsmål ved mark-gødningsplanlægningen, svarer mange landmænd, 
at det ca. er 3-4 år siden. En nærmere undersøgelse viser dog, at det nærmere er 6-7 år siden.

KAN DU HUSKE, 
HVORNÅR DU SIDST HAR TAGET JORDPRØVER?

Tag jordprøver, og minimér udbyttetab

Hver sommer får vi indleveret jordprøver, som landmænd 
har taget i områder med utilfredsstillende vækst og 
udbytte. Ofte er forklaringen lave jordbundstal.

Hvis afgrøderne skal yde det optimale, er det vigtigt at 
følge med i udviklingen af netop jordbundstallene. Ved 
netop at udtage jordprøver jævnligt (ca. hvert fjerde 
år), kan du følge med i denne udvikling, og eventuelle 
ubalancer kan hurtigere rettes op gennem målrettet 
gødskning og kalkning.

Du kan selv udtage jordprøver eller du kan bestille KHL 
til at udtage dem for dig. Vi udtager både traditionelle 

jordprøver, hvor der i gennemsnit tages én prøve pr. ca. 
3-4 ha samt GPS-jordprøver med fx to prøver pr. ha.

GPS-jordprøver og præcisionsjordbrug

Præcisionsjordbrug er på vej frem, og med GPS-
jordprøver får du en meget præcis kortlægning af, 
hvordan næringsstoffer og kalkbehov varierer hen over 
markerne. Gradueret kalkning er den mest almindelige 
anvendelse for GPS-jordprøver, men det er også muligt 
at beregne graduerede kort til positionsbestemt fosfor- 
og kaliumgødskning.

Husk jordprøver, hvis du:

• har lave fosfortal, og vil hæve fosforloftet
• driver en ”kvægbrug-2-ejendom”
• har en mark, som er jb 11 på det officielle jordbundskort

Efteråret ser også ud til at vise sig fra sin gode side, så mon 
ikke alle når at få sået vintersæden i år. Skal jeg se tilbage 
på sommeren 2020, må det gå over i historien som et godt 
år, udbyttemæssigt – også selvom året startede meget 
tørt samtidig med en ny virus, vi ikke kendte til og som 
stadig spøger derude.

Inden efteråret sætter ind med regn og blæst, kunne jeg 
godt ønske mig, at vandløb og åer var blevet renset op, så 
de bedre kunne aflede vandet. Der er mange meninger og 
ønsker om, hvordan vandløb skal se ud, så mange steder 
er det stadig kun blevet til snak.

Biodiversiteten er et emne, vi kommer til at høre meget 
til i fremtiden. Landbruget er allerede godt i gang med 
at tænke biodiversiteten ind, og har blandt andet høstet 
stor ros for de mange blomsterstriber, der i år er blevet 
etableret ved vejkanter og grøfter.

Husk, at det ikke kun behøver at være landbruget, der skal 
lave nye tiltag. Andre brancher må også gerne indarbejde 
biodiversiteten, for at vi sammen kan få skabt en bedre 
natur. 

SÅ ER DET blevet min tur til at skrive til AKSEN. Efter en varm, tør og god høst, kan man som 
landmand næsten ikke være andet end i godt humør.

REFLEKTIONER
OVER 2020

Landbrug & Fødevarer skal have ny formand. Martin 
Merrild har, efter mange år på posten, valgt at stoppe, og 
det bliver spændende at følge med i valgkampen. Helt 
sikkert er det dog, at den nye formand får noget at se til. 

Der er, og har altid været mange med kritiske men ofte 
også konstruktive holdninger til dansk landbrug, og vi 
skal huske på, at det er sundt, der er nogle, der har lyst 
til at stille spørgsmål til det, vi går og laver. Ved at stille 
spørgsmål giver det os incitament til at reflektere over, 
om vi nu også gør det rigtige – og ikke mindst det bedste 
for landbruget og befolkningen.

Jeg ønsker for jer alle, at det korn, som forhåbentlig er 
kommet godt i jorden, også giver et flot udbytte i 2021.

KØB AF
PLANTEVÆRNSMIDLER

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

Skrevet af Petra Gutt
Planteavlskonsulent
pgu@khl.dk

Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent 
hmm@khl.dk

Skrevet af 
Søren Bloch 
Bestyrelsesmedlem
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De fleste landmænd kender det at stå med sten, der er 
samlet på markerne, men hvor gør man af dem?

Vælger du det rigtige sted at lægge bunken, kan det blive 
en gevinst for biodiversiteten. En stenbunke placeret 
i solsiden af fx et læhegn eller ved kanten af en sø, vil 
nemlig være en rigtig god biotop for bl.a. forskellige 
insekter og firben. Stenbunken giver nemlig både plads til 
overvintring og ophold.

Når stenbunken placeres på et solrigt sted, varmes 
stenene op, og det har de vekselvarmede dyr behov for. 
Det forbedrer deres mulighed for ikke bare at overleve, 
men også for at yngle.

Vil du vide mere om naturmulighederne på din ejendom, 
så bestil et NaturTjek.

ØKOLOGISKE
ARRANGEMENTER

INFORMATIONSMØDE om den økolo-
giske markedssituation

Bliv klogere på, hvordan man handler korn digitalt 
og om mulighederne i frøgræsproduktion. 

Mød også Foderstofferne, der giver deres bud på, 
hvad de forventer at efterspørge i den nærmeste 
fremtid.

Mødet holdes onsdag d. 4. november hos SLF, 
Vojens.

UDVIKLING af økologisk landbrugs-
produktion (november)

Denne dag bygger på nuværende og kommende 
principper i den økologiske landbrugsproduktion 
med basis i forbrugerens krav og ønsker til 
økologi.

Du får flere bud på, hvordan vi sammen og hver 
for sig kan være med til at udvikle økologien og 
være på forkant med forbrugerens ønsker.

Mødet holdes onsdag d. 18. november hos 
KHL, Kolding.

Overvejelserne, der ligger bag de strategiske 
beslutninger, kræver tid og ledelseskraft. Derfor er det 
som virksomhedsejer / landmand afgørende at arbejde 
strategisk på både kort og lang sigt.

Der findes ingen facitliste til strategisk arbejde, men en 
praktisk og håndtérbar metode består af følgende tre trin:

1. Kortlæg virksomhedens position i dag 
Værktøj: SWOT-analyse

2. Beskriv fremtiden 
Hvad er de langsigtede målsætninger for 
virksomheden / for de involverede ejere mennesker? 
Værktøj: Opstil scenarier

3. Hvilke handlinger skal der til? 
Hvad skal lykkedes for at virksomheden kan flytte sig 
”fra i dag – til fremtiden” 
Værktøj: Identificér nøgleområder i bedriften, hvor der 
kan handles for at nå mod den ønskede fremtid

Forskudt regnskabsår

Husk, at landmænd der har forskudt regnskabsår, og som 
skal betale for meget udbetalt folkepension tilbage, ikke 
får rettet sin årsopgørelse automatisk. Her skal du selv 
tage kontakt til SKAT eller få din regnskabskonsulent til at 
gøre dette.

Nye forskudsopgørelse for indkomståret 2021

Som folkepensionist er det en god ide at få lavet sin 
forskudsopgørelse så korrekt som mulig, og dermed 
undgå for mange ændringer i sin folkepension løbende.

Det er dog altid en god ide at tilpasse forskudsopgørelsen 
til den virkelig verden, uanset om man er pensionist eller 
ej.

Aktiv- og passiv indkomst

Husk, at forpagtningsindtægter og andre lejeindtægter 
ikke tæller med, når grundbeløbssatsen skal beregnes, 
hvilket er en fordel for folkepensionisten.

Når der skal beregnes pensionstillæg, er der et 
bundfradrag i arbejdsindkomst. Det beregnes af den 

BEHOVET FOR strategiarbejde øges løbende i en verden præget af forandring, dynamik og nye 
risici.  Derfor er det ekstra betydningsfuldt for enhver virksomhed at arbejde kontinuerligt med  
strategi og retning.

SOM FOLKEPENSIONIST er der mange økonomiske ting, du skal have styr på. Det kan fx være, 
håndtering af forskudt regnskabsår, forskudsopgørelser samt den aktive- og passive indkomst.

HAR DU OVERVEJET AT
ARBEJDE MED STRATEGIER?

HAR DU STYR PÅ
DIN FOLKEPENSION?

Fundamentet for ethvert strategiarbejde er mentalt 
overskud. Det kommer blandt andet til udtryk ved at 
have styr på den løbende drift samt det bedst mulige 
overblik over den daglige drift, økonomi og likviditet. 

Dette er også hovedpunkterne i det forestående 
budgetarbejde. Her vil det være oplagt for dig at tale 
strategi med dine sparringspartnere – og som altid 
er du velkommen til at kontakte din rådgiver for flere 
oplysninger omkring strategiarbejdet og hvordan du 
bedst kommer i gang.

indkomst, hvor der reelt har været en arbejdsindsats. Her 
tæller forpagtnings- og lejeindtægter ikke med. Har man 
kun forpagtnings- og lejeindtægter, er der altså ingen 
bundfradrag til beregning af pensionstillægget.

Udbetaling Danmark kontrollerer ofte, om der er aktiv 
eller passiv indkomst, og du har pligt til at orientere 
Udbetaling Danmark om de faktiske forhold.

Har du spørgsmål til din folkepension, er du velkommen 
til at kontakte mig.

Skrevet af Ulrik Simonsen
Driftsøkonom 
uls@khl.dk

Skrevet af Thorbjørn Pedersen
Økonomikonsulent 
thp@khl.dk
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NATURTIP
OG NATURTJEK

VIDSTE DU, at en stenbunke er et stort plus 
for biodiversiteten, hvis den placeres rigtigt?

Skrevet af Lene Egtved Andersen
Miljøkonsulent 
lea@khl.dk


