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SMID IKKE GULD PÅ GADEN
VED SALG af en landbrugsejendom udløses ofte store skatter. Der skal nemlig ske beskatning 
af genvundne afskrivninger og ejendomsavance, og derfor er det vigtigt, at du har gemt alle de 
oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten. 

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i 
fem år. Det betyder fx, at dit regnskabsmateriale for 2018 
minimum skal opbevares til udgangen af 2023.

Det er KHLs og SEGES’ erfaring, at landmænd, der 
gemmer deres skatteregnskaber, har en større mulighed 

Ud i virkeligheden med politikerne

Det seneste netværksmøde mellem landbruget og Kolding 
Kommune blev afholdt på hjul i en bus, som bragte 
forvaltning og politikere rundt i kommunen med KHL som 
vært.  Målet var at vise nogle af de problemstillinger, som 
udfordrer landbruget fx større infrastrukturprojekter som 
gasledninger og vejanlæg eller naturudpegninger.  

Politikerne fik eksempler på de lovmæssige benspænd for 
miljøindsatser ved eksempelvis anlæg af minivådområder.  
Politikerne kunne også ved selvsyn se udfordringerne 

NETVÆRKSMØDER med kommunerne er en del af det erhvervspolitiske arbejde, foreningen udfører. De seneste måneder har der været holdt 
rullende netværksmøde med Kolding Kommune, vandløbsmøde med Sønderjyske Vandløb og Haderselv Kommune samt lodsejermøde om 
Baltic Pipe.

KHL ARBEJDER FOR MEDLEMMERNE
- POLITISK OG FAGLIGT

for markdriften, hvis der anlægges beskyttelseszoner i 
cirkler rundt om vandboringer (BNBO).

Et andet debatemne var muligheden for ”flytning” af 
natur, og politikerne så eksempler på, at de kort, der 
viser de beskyttede diger, er fyldt med fejl. En god tur, 
som gav gensidig indsigt og forståelse.

Udfordringer med krondyr

Flere landmænd oplever udfordringer med stigende 
bestande af kronvildt, som kan lave massive skader på 
afgrøder og hegn. Der er ingen erstatningsordninger for 
disse skader, men visse muligheder for øget regulering 
af bestanden.  Ved problemer med vildtet kan man 
kontakte den lokale hjortevildtgruppe, ligesom man kan 
kontakte Skov og Naturstyrelsen, hvis vildtet kommer fra 
statens arealer. Fra KHLs bestyrelse kan man kontakte 
Peter B. Sørensen. 

Vandløbsaktiviteter i kommunerne

KHL har i regi af Sønderjyske Vandløb deltaget i 
konstruktivt møde med Haderslev Kommune og de lokale 
vandløbslaug.  Der blev bla. drøftet kriterier for ændringer 
af klassificering af vandløb samt tilbagemeldinger fra 
vandløbslaugene om vandløbsvedligehold.

I Kolding Kommune har der været møde med 
forvaltningen, forud for, at kommunen starter revision 

af vandløbsregulativer. Her fastlægges blandt andet 
vandløbets skikkelse og kravene til evt. vedligehold. Derfor 
skal man som lodsejer være opmærksom på, om evt. 
ændringer i regulativet kan få indflydelse på afvandingen.

Landbruget har fremsat ønsker om inddragelse af den 
enkelte lodsejer inden det endelige udkast af regulativet. 
Kommunen starter med Taps Å systemet, hvor lodsejerne 
inden årets udgang vil blive indkaldt til dialogmøde. 
Herefter følger de øvrige vandløb i Kolding Kommune. 

Gasledningen Baltic Pipe

Den 24. maj holdt KHL lodsejermøde om status 
på arbejdsgruppens arbejde med at sikre et bedre 
aftalegrundlag. Arbejdsgruppen består af formænd 
fra landboorganisationer i de områder, der berøres af 
gasledningen. Arbejdsgruppen har i deres arbejde brugt 
juridisk bistand fra Hjulmand Kaptajn advokater samt 
SEGES. Gruppen har også stået for en række møder med 
Energinet for at sikre et bedre aftalegrundlag. 

Der findes i dag ikke en landsaftale om erstatninger i 
forbindelse med nedlæggelse af gasrør, men på baggrund 
af møderne er parterne nu enige om nogle principper for 
erstatningsberegning og arbejdsmetoder mht. håndtering 
af dræn mv. De berørte lodsejere har i starten af juni fået 
tilsendt en folder fra Energinet om disse principper.

Skrevet af 
chefkonsulent Lars Schmidt &
bestyrelsesformand Hans Damgaard

Skrevet af Karsten Nielsen
Økonomikonsulent 
kni@khl.dk

for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, 
da de kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, 
forbedringer, afskrivninger m.m. Derfor opfordrer vi dig 
til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de 
måske er 20 eller 30 år gamle.

Planlægger du et salg?

Da der ofte er tale om store beløb, er det en god ide at få 
beregnet din ejendomsavance og genvundne afskrivninger 
i god tid før et påtænkt salg. Kontakt os, og hør mere.

Billede: Besøg hos Søren Hansen, Frørup ifm. netværksmødet 
med Kolding Kommune.



Opgaven fremadrettet bliver at få vores politikere 
informeret og klædt på, så de forstår vigtigheden af, at 
dansk landbrug har ordentlige forhold at producere 
under, så produktionen ikke flytter til udlandet.

Flertallet bag landbrugspakken er muligvis væk, men 
nødvendigheden af pakken består i den grad. Som 
det ser ud nu, står der en rigtig pæn avl på de fleste 
landmænds marker, og en del af dette kan tilskrives 
landbrugspakken.

Jeg er sikker på, at vores nye kommende regering forstår, 
at der er brug for ordentlige forhold for dansk landbrug. 

SÅ ER VI kommet på den anden side af valgkampen. Flertallet blev måske ikke helt, som de 
fleste landmænd havde håbet, men det er nu engang ét af vilkårene i et demokrati. Jeg er dog 
sikker på, at Mette Frederiksen nok skal gøre det godt som statsminister.

PÅ DEN ANDEN SIDE
AF VALGKAMPEN

Skulle de komme i tvivl eller begynde at vakle i troen, 
så er vi på KHL klar til at bidrage med faglig viden og 
argumenter, der kan få dem på rette spor igen. Vi skal også 
stå sammen som landmænd i sådan en situation.

Den information, politikerne skal tage beslutninger 
ud fra i den kommende tid, skal være så klar og tydelig 
som muligt. For mange modstridende forklaringer og 
argumenter bidrager kun til forvirring. Det er det sidste, 
vi har brug for.

Indtil videre vil jeg dog bruge tiden indtil høst på at 
glæde mig over den tilsyneladende pæne avl, der står 
på markerne rundt omkring, og samtidig håbe, at den 
kommende regering bruger sommerferien på at revurdere 
nogen af de udmeldinger, vi hørte i valgkampen. Derefter 
må de gerne sortere lidt i dem, og så kun tage de bedste 
forslag med på arbejde efter sommerferien.

Skrevet af Anders Smedemand Musse
Planteavlschef
asm@khl.dk

HØSTEN venter forude. En noget nær perfekt 
vækstsæson har resulteret i, at der aktuelt 
står en fornuftig avl og venter.

Netop nu er det også tid til at evaluere sæsonen. Hvad kan 
vi gøre anderledes og bedre? Måske er det blot små juste-
ringer, der skal til for at gøre dagligdagen bedre, nemmere 
og mere økonomisk fordelagtigt. Her er et par eksempler:

• Sortsvalg kan betyde udfordringer for driftsledelsen og 
udbyttepotentialet. Ønsker man kun at køre minimalt 
med sprøjten, skal man som udgangspunkt gå efter 
sunde sorter og måske, i nogle tilfælde, gå lidt på 
kompromis med udbyttepotentialet.

• I efteråret 2018 havde græsukrudtet ideelle betingelser, 
hvilket har givet udfordringer for nogle. Måske skal man 
vælge at udskyde såtidspunktet fremadrettet? 

• Nogle går med mere strategiske tanker som fx at inve-
stere i specialavl, pløjefri dyrkning, økologi eller andet.

TID TIL EVALUERING
AF VÆKSTSÆSONEN

Skrevet af Johannes Duus Hald
Juniorkonsulent 
jdh@khl.dk

DET ER VIGTIGT at vide, hvor der reelt tjenes penge, og hvor der ikke gør, hvor meget der reelt 
dyrkes samt hvilke omkostninger, der er i marken.

LAGERSTYRING 
KAN STYRKE DIN BUNDLINJE

Desværre oplever vi, at dette er en rigtig svær disciplin for 
mange af vores landmænd – og her kommer lagerstyring 
ind i billedet.  

Lagerstyring er en vigtig forudsætning for at danne sig 
et overblik over bedriftens økonomi og rentabilitet. 
Samtidig er det en forudsætning for at kunne træffe de 
rigtige beslutninger, som dermed også kan styrke din 
bundlinje.

Lagerstyring behøver ikke være besværligt

Hvis lagerstyringen sættes i system behøver det ikke 
at være besværligt eller tidskrævende – og hertil er der 
udarbejdet en række styringsværktøjer. I bund og grund 
vurderer vi, at de fleste selv kan udarbejde et simpelt 
Excel ark eller få hjælp fra deres driftsøkonom til det, 
hvori der registreres køb, forbrug og salg.

En løbende kontrol vil også gøre dine budgetopfølgninger 
mere valide, og samtidig kan du bruge dem som et aktivt 
styringsværktøj i løbet af året.  

Kan være en stor hjælp i krisetider

God lagerstyring giver overblik over økonomien. Som 
svineproducent kan man fx sælge sit korn, hvis man ved, 
at man ender med at have for meget. Eller hvis man har en 
grovfoderproduktion, kan man justere sit markbrug efter 
sit forbrug i stalden, da det kan være vanskeligt at sælge 
overskydende grovfoder. 

Beholdninger er i bund og grund bundet likviditet. Vi 
opererer i et marked med volatile afregningspriser, hvilket 
betyder, at vi nogle gange kan få brug for ekstra likviditet. 
Her er det netop vigtig at vide, om der ligger overskydende 
likviditet i siloen i form af fx overskudskorn. Særligt i 
krisetider vurderes det, at det er vigtigt at fokusere på de 
steder, hvor man selv kan gå ud og flytte noget.

S P A R  P E N G E
F Å  D I N  F A K T U R A  S E N D T  P Å  M A I L

K O N T A N T E  F O R D E L E
M E D  L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

KHL AKSEN - JUNI 2019

Du kan, ganske gratis, modtage KHL-fakturaen 
på mail. Tilmeld dig allerede nu, og få din 
faktura på mail. Du sender os blot en mail med 
dit kundenummer (det står over dit navn på 
fakturaen) og navn til khl@khl.dk.

Ønsker du derimod, at vi fortsat sender fakturaen 
til dig med posten, opkræver vi et gebyr på kr. 
35,- pr. faktura.

Vidste du, at du nemt, hurtigt og gratis kan betale 
fakturaen fra KHL med Leverandørservice? Det 
eneste, du skal gøre er at tilmelde dig.

• du har ingen administration
• indbetalingen overføres automatisk til KHL
• overførslen er gratis
• overførslen sker altid på forfaldsdatoen
• du bestemmer, betalingen kan trækkes tilbage 

inden for 2 dage

Send os en mail på khl@khl.dk, og vi kontaker 
dig.

Skrevet af Jens Christian Hertel
Bestyrelsesmedlem 
KHL

Billede: Fra KHLs valgmøde på Kolding Havn.

Alt sammen ting, som vil være oplagt at få drøftet med 
din planteavlskonsulent ved et før-høst besøg. 



Skrevet af Henrik Mulvad Madsen
Planteavlskonsulent
hmm@khl.dk

SÆSON 2018 huskes af de fleste som et år med lave udbytter og høje kornpriser.

Nu er vi i gang med en ny sæson, og priserne på korn er 
faldet. Udsigten til en god avl på den nordlige halvkugle 
presser priserne nedad.

Fik du prissat 2019-høsten inden priserne faldt?

Priserne på 2019-høsten faldt kraftigt i det tidlige forår, og 
har siden kun bevæget sig lidt opad igen.

KORNPRISENS STORHED OG FALD

Skrevet af Jørgen Nielsen
Økonomikonsulent
jrn@khl.dk

HUSK registrering af firmakørsel eller gods-
kørsel inden d. 1. juli 2019.

Som nævnt i sidste udgave af Aksen skal varebiler med 
tilladt totalvægt på over 2000 kg til og med 3500 kg 
stykgods tilrette registreringen, så der er en tilladelse til 
firma- eller godskørsel.

Det er blevet præciseret, at kravet gælder, uanset om bilen 
er indregistreret i CPR- eller CVR-nummer og uanset, om 
der er modtaget brev fra Færdselsstyrelsen i e-Boks eller 
ej. Det er bilens registrerede totalvægt, der bruges til at 
afgøre, om bilen er omfattet af kravet.

Stort set alle varebiler (også dem på papegøjeplader) vi 
har kendskab til via regnskaberne, skal derfor tilrette 
registreringen, så bødekrav m.m. undgås. Varebiler, som 
er registreret til 100 % privatkørsel og kun anvendes til 
dette, er ikke omfattet.

Vil du vide mere, kan du læse Aksen for april 2019, som du 
finder på vores hjemmeside eller på www.varebilskrav.dk.

Registreringen af tilladelsen samt bestilling af en ny 
registreringsattest sker på www.motorregister.skat.dk. 

VAREBILER
REGISTRÉR INDEN 1. JULI

Skrevet af Pia Sørensen
Rådgiver, SvineRådgivningen I/S 
pia@sraad.dk

FRA D. 13. AUGUST skal alt foder til smågrise overholde de nye krav til kobberindhold. Reglerne 
mht. kobberindhold i smågrisefoder, og i hvilke perioder de foskellige kobberindhold må 
anvendes er blevet ændret.

KOBBERINDHOLDET 
I SMÅGRISEFODERET FALDER

Fremover må der i foderet være et totalindhold af kobber 
(summen af naturligt og tilsat kobber) på op til:

• 150 mg kobber/kg foder frem til 4 uger efter fravænning
• 100 mg kobber/kg foder fra 5. - 8. uge efter fravænning
• 25 mg kobber/kg foder fra 8 uger efter fravænning

Det betyder, at mængden af kobber udelukkende afhæng-
er af antallet af uger efter, at grisene er fravænnede. På 
foderrecepterne fremgår oftest kun det tilsatte kobber. 
For at holde sig inden for det tilladte anbefales følgende:

• 135 mg kobber/kg foder frem til 4 uger efter fravænning 
(vægt < 14 kg)

• 88 mg kobber/kg foder fra 5. - 8. uge efter fravænning 
(vægt 14 - 30 kg)

• 12 mg kobber/kg foder fra 8 uger efter fravænning 
(vægt > 30 kg)

Hvad betyder det i praksis?

Tidligere var fokus  på overgangen væk fra fravænnings- 
foder med medicinsk zink 2 uger efter fravænning.

Nu skal vi også være opmærksom på skiftet til 
smågriseblanding med lavere indhold af kobber 4 uger 
efter fravænning.

Enkelte fodrer med en 9-30 kg smågriseblanding, og 
her vil man komme i klemme. Denne foderblanding må 
have et max indhold af kobber på 100 mg, da den skal 
benyttes til grise 5 uger efter fravænning. 

Overvej, om du kan bruge en selvstændig blanding fra 
2 til 4 uger efter fravænning (vægt ca. 14 kg). Det giver 
mulighed for at bruge 150 mg total kobber/kg foder i 
perioden efter medicinsk zink er taget ud af fodret. 

Hold øje med grisenes reaktion

Kobber har en positiv effekt på tilvækst, og nedsætter 
ofte diarréforekomsten omkring fravænning. En 
kobberreduktion i foderet kan derfor påvirke grisene. 
Der er risiko for lavere tilvækst, og grisenes afføring kan 
blive lysere. Det betyder ikke, at foderet er dårligere, 
men er afledt af det reducerede kobberindhold. 
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Skrevet af Petra Gutt
Planteavlskonsulent
pgu@khl.dk

FORMÅLET med ordningen er at bevare og forbedre bestemte naturtyper i særligt udpegede 
områder. Det er ex. overdrev, strandenge m.v., som skal holdes lysåbne og med næringsfattig bund.

Den 11. juni 2019 åbnede tilskudsordningen til ”Pleje 
af græs- og naturarealer”. Du kan kun søge i bestemte, 
udpegede områder. Du kan søge tilskuddet til marker, 
som du søger grundbetaling til, men også til marker uden 
grundbetaling.  

For at fjerne næringsstoffer og holde arealet lysåbent, 
skal tilskudsmarkerne passes med afgræsning eller slæt. 
Du må ikke bruge sprøjtemidler eller tilføre handels- 
eller husdyrgødning på markerne, og du må heller ikke 
tilskudsfodre.

Betingelserne skal overholdes i 5 år med start d. 1. 
september 2019. Kontakt en planteavlskonsulent for 
at høre nærmere om ordningen. Du kan også gå ind på 
www.plejegræs.dk for at læse mere.

OBS: Vær opmærksom på, at du som noget nyt også skal 
indsende en ansøgning nu, hvis du har et gammelt tilsagn, 
som udløber den 31. august 2019, og som du ønsker at 
gentegne for en ny 5-årig periode! 

TILSKUD TIL PLEJE AF GRÆS- OG NATURAREALER

AgroMarkets fik ud fra en fast strategi solgt hovedparten 
af 2019-høsten inden prisfaldene, og ligger således med 
en flot gennemsnitspris. Fik du solgt inden priserne 
faldt? 

Navigér sikkert igennem et svingende marked

Hvordan agerer man så som køber eller sælger i et 
marked, der svinger så meget og som er så volatilt? 
Svaret er: Handelsstrategi. KHL rådgiver dig i køb og salg 
af råvarer som fx korn, raps, gødning m.m. Rådgivningen 
samles i al sin enkelthed i en handelsstrategi, hvor 

ejendommens handler defineres og sættes i system. 
Handelsstrategien bruger AgroMarkets handelssignaler 
som fundament, og du er dermed sikker på at agere på 
markedets signaler, hver gang der er bevægelser.

Kontakt mig for yderligere info om vores nye produkt, som 
flere allerede nu har investeret i med stor succes.



MÆRKEDAGE
Skrevet af Marie Kock Pedersen

JUBILÆUM

FØDSELSDAGE

Regnskabsassistent Lea Wollesen har været 
ansat i 10 år d. 15. august 2019.

Den 1. august har Solvejg Høj valgt at gå 
på pension. I stedet har KHL tilknyttet 
Bente Bendix som ny socialkonsulent.

Bente er uddannet sygeplejeske og socialrådgiver 
samt certificeret life- og businesscoach. Hun har en 
solid job- og livserfaring på dette arbejdsområde 
og er tilknyttet flere sønder- og vestjyske 
landboorganisationer med samme arbejdsområde.

Bente er gift, har 4 børn og bosat nord for Esbjerg. 
Samtidig med skiftet af socialkonsulent ændres 
denne ydelse fra at være gratis for medlemmer til 
brugerbetaling (se mere på www.khl.dk).

Bente kan kontaktes på 2896 7712 eller på mail@
bentebendix.dk.

S O C I A L K O N S U L E N T
P R .  1 .  A U G U S T  2 0 1 9

Regnskabsassistent Anette Korsholm Poulsen 
har været ansat i 40 år d. 15. juli 2019.

Regnskabsassistent Mette Johanne Jensen 
har været ansat i 40 år d. 1. juli 2019.

Regnskabsassistent Margrethe Bruun Knudsen 
har været ansat i 40 år d. 1. juli 2019.
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Skrevet af Christina B. Nielsen
Økonomikonsulent
cbn@khl.dk

DASHBOARDET og eOverblik er to nye digitale redskaber. Dashboardet giver dig et samlet 
overblik og styrker dit beslutningsgrundlag med aktuelle data, og eOverblik går i dybden med 
de økonomiske og produktionsmæssige resultater.

Har behovet for et bedre og hurtigere overblik meldt sig, 
kan Dashboardet være løsningen til din virksomhed.

Med Dashboardet kan du:

• forbedre beslutningsgrundlaget i hverdagen 
• følge den løbende udvikling i de økonomiske og 

produktionstekniske tal
• dykke ned i dine tal, og vurdere på årsagen til 

udviklingen
• tilpasse bedriftens informationer, så de passer til dine 

behov og fokusområder

Ved indhentning af data fra Ø90 og DMS dagligt viser 
Dashboardet et her og nu billede af dine tal. 

DIGITALE NYHEDER
BEDRE OVERBLIK - BEDRE STYRING

Vil du som virksomhedsleder have det fulde overblik, er 
eOverblik løsningen. Med ét klik får du overblik over de 
økonomiske og produktionsmæssige resultater for hele 
din virksomhed.

Med eOverblik kan du:

• se din virksomheds performance på de vigtigste 
nøgletal inden for produktion og økonomi

• have en overskuelig resultatopfølgning på månedsbais 
eller kvartalsvis

• dykke ned i dine data helt ned til det enkelte bilag
• have et overblik over produktion og økonomi på tværs 

af steder og driftsgrene

Eoverblik giver også mulighed for at lave en intern 
benchmarking ved at gå på tværs af dine produktionssteder 
og driftsgrene, men også benchmarke dem op imod 
hinanden. 

eOverblikket opdateres automatisk hver måned, så du 
har mulighed for at se månedens resultat, men også 
resultatet år til dato. Dette giver dig et godt og solidt 
redskab for, sammen med din rådgiver, at foretage de rette 
beslutninger og handlinger for din virksomheds fremtid. 

Er Dashboardet og/eller eOverblik noget for dig, så tag fat 
i din økonomi-konsulent.

Skrevet af Helge Lund
Planteavlskonsulent
hlu@khl.dk

EN DEL økologi- og MVJ-tilsagn udløber i ef-
teråret 2019. Disse tilsagn skal forlænges, og 
samtidig kan der søges om nye tilsagn.

Perioden, hvor du kan søge tilsagn, er fra d. 11. juni til d. 
23. august 2019. Du kan:

• søge nye økologitilsagn
• søge forlængelse af eksisterende økologitilsagn
• søge nye MVJ-tilsagn
• søge forlængelse af eksisterende MVJ-tilsagn

Denne særskilte ansøgningsrunde er ny for 2019. Indtil nu 
har man kunnet ansøge sammen med enkeltbetalingen 
i april måned, men fra og med 2019 skal der ansøges i 
denne særskilte ansøgningsrunde. Til gengæld bliver 
muligheden for at søge i den såkaldte ”ekstrarunde ” i 
efteråret afskaffet.

For økologer gælder det, at allerede etablerede økologer 
ikke kan få omlægningstilskud til nye arealer. Det er heller 
ikke muligt at få nye tilsagn med økologisk arealtilskud til 
§3 arealer, selvom det tidligere har været tilladt at anvende 
kemi på arealet. Mener du, at dine §3 arealer fejlagtigt er 
registreret som §3, kan du kontakte kommunen eller din 
planteavlsrådgiver.

For nye miljøtilsagn gælder det, at hvis din HNV-værdi 
(udtryk for naturværdi) på arealet er 5 eller derover, kan 
du søge om tilskud til pleje af græsarealer med slæt eller 
afgræsning. 

ANSØGNINGSRUNDE
ØKOLOGI & MILJØ

Advokat Lars Rafn fylder 
50 år d. 26. juli 2019

Regnskabsassistent Dor-
te Lindmann fylder 60 år 
d. 29. august 2019.

Økonomikonsulent Kar-
sten Nielsen fylder 60 år 
d. 21. august 2019.


