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”Jeg vil gerne have 
byboerne tættere på 
landet, så de ved, hvad 
der foregår”.

”Vi skal have byboerne tættere på landbruget”

- Jeg hedder Michael Schmidt-Michelsen, 
er 43 år, gift med Stine og har 3 børn. Vi 
bor i Drengsted ved Skærbæk, og driver et 
kvægbrug med 250 køer + opdræt samt 
dyrker 285 ha planteavl. Vi har to ansatte 
fra Ukraine og en skoledreng. Min hustru 
er lærer, og har sin egen lille skole, hvor 
hun underviser elever i at lære at tale 
dansk. 

- Pt. driver min far og jeg landbruget i 
et I/S, men planen er at gennemføre et 
generationsskifte, så min far kan gå på 
pension. Derfor har jeg ansat en dansk 
elev. 

- I efteråret havde vi for første gang Åbent 
Landbrug. Det var et stort projekt, men jeg 
fik rigtig god hjælp af  mine medarbejdere, 
og dagen var en stor succes.

marts måned fik KHL et nyt 
medlem af bestyrelsen - 

Michael Schmidt Michelsen. Her 
kan du læse et portræt af Michael 
samt hvad der optager ham, når 
han ikke lige driver landbrug.

I

Jeg vil gerne have byboerne tættere på 
landet, så de ved, hvad der foregår hos os. 
På den måde mener jeg, at vi bedre kan få 
en konstruktiv dialog om landbruget.

- Det er vigtigt for mig, at vi deler fakta og 
viden med byboerne. Derfor vil jeg gerne 
bruge tid på at vise folk rundt på gården 
Her oplever jeg ofte, at de slet ikke er klar 
over, hvor vigtig en rolle landbruget har i 
samfundet.

Hvor mange arbejdspladser vi faktisk 
besætter, hvor maden kommer fra, og hvor 
mange tanker og spekulationer, der faktisk 
ligger bag mange af  vores handlinger.

Samtidig er mange også overrasket over, 
hvor meget vi faktisk gør for miljøet og 
den grønne omstilling.

- Jeg mener, at viden og fakta bedst 
kommer fra os, der er i landbruget, og ikke 
fra den vinkel, som medierne ofte viser.

At være en del af  bestyrelsen er spændende, 
men det er alligevel kommet lidt bag på 
mig, hvor meget tid, det faktisk kræver.

Vi har i bestyrelsen arbejdet en del med 
lokalvalget og har haft møder med de lokale 
politikere, hvor vi har delt viden omkring 
miljø og landbrug. Det har virkelig været 
spændende og lærerigt. Nu er Kolding jo 
ikke mit valgområde, men alligevel har det 
været interessant at følge med i. Jeg glæder 
mig til et år mere i bestyrelsen og ser frem 
til flere spændende emner.

- Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul.

”Det gamle stuehus på gården er omdannet 
til udlejning, og gæstebogen bruges flittigt 
af gæsterne, der også kan booke Michael til 
en rundvisning på gården.”

KONTORET ER JULELUKKET
fra fredag d. 24. december 2021 til og med søndag d. 2. januar 2022. Vi træffes igen man-
dag d. 3. januar 2022.

Har du behov for hjælp i jule-nytårsdagene, henviser vi til telefonvagten på www.khl.dk.

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

KHL ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 

samt et
godt nytår
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EU har sat rammerne, og nu arbejder 
den danske stat på, hvordan reglerne skal 
implementeres i dansk landbrug. Dette 
skal være på plads senest d. 31. dec. 2021.

Intet er vedtaget, men vi er allerede på nu-
værende tidspunkt forholdsvis sikre på, at:

• Betalingsrettighederne afskaffes og 
erstattes af  en støtte på ca. 1.750 kr./ha. 
Tilvalg af  diverse miljøtiltag (eco-
schemes), vil øge den enkelte 
landmands tilskud. Fx vil en 
fjerde afgrøde, udlægning af  mere 
biodiversitet samt ekstensivering af  
slæt kunne give tillæg på et sted mellem 
650 og 3.000 kr./ha. 

Ny landbrugsreform 
(CAP-reform 2023/2027)

Skrevet af 

Planteavlschef Anders Smedemand
Musse, asm@khl.dk

gentlig skulle der være vedtaget en ny landbrugsreform allerede 
i foråret 2021, men forsinkelser har gjort, at reformen først 

forventes at træde i kraft d. 1. januar 2023.
E

ange har allerede fået brev i e-boks fra Miljøstyrelsen vedrørende 
IPM-skema. Som hovedregel skal du udfylde IPM-skema, hvis du 

har pligt til at indberette sprøjtejournal.
M

• Alle landbrug skal have 4 % ikke 
produktive elementer (fx brak eller 
markbræmmer, småbiotoper og 
lignende)

• Støtte til unge nyetablerede landbrugere 
bliver formentlig fremadrettet en 
engangsudbetaling på ca. 745.000 kr. 
til heltidslandmænd og det halve til 
deltidslandmænd. Der vil være krav 
om en alder på max 40 år samt krav 
om betydelig ejerandel og relevant 
uddannelse 

Som sagt er intet endeligt, men på KHL 
vil vi holde informationsmøde om den 
nye Landbrugsreform i starten af  2022.

Udfyldelse af IPM-skema

Formålet med skemaet er at øge fokus 
på at reducere forbruget af  pesticider, 
som er en del af  EU’s rammedirektiv 
om bæredygtig anvendelse af  pesticider. 
Det skal blandt andet ske via sædskifte, 
kendskab til skadegørere, valg af  de rette 
midler og dosis, som alle er en del af  IPM-
principperne. 

Skemaet består af  14 spørgsmål, hvoraf  8 
er for-udfyldt via data fra din indberettede 
sprøjtejournal eller dit Fællesskema. 

Skemaet kan derfor først udfyldes, når 
SJI for 20/21 er indsendt. De resterende 
spørgsmål omhandler blandt andet 
sædskifte, fokus på forebyggelse af  
resistens og opfølgning på behandlinger i 
marken.  

Ligesom sidste år skal skemaet udfyldes 
online og det er ikke muligt at give en 
fuldmagt til din planteavlskonsulent.

Besvarelsen indberettes ikke, men 
skal kunne fremvises ved en kontrol 
fra Landbrugsstyrelsen. Manglende 
udfyldelse kan give en bøde.

Frist for udfyldelse er 
d. 31. marts 2022.

Skrevet af 

Planteavlskonsulent Britt Damgaard 
Lauritzen, bdl@khl.dk

Denne samfundsmaskine kom ud af  takt 
i forbindelse med COVID-19 og tager 
længere tid at blive tilpasset end ventet. 
Der er simpelthen ikke kapacitet til at få 
rettet flaskehalsene op på den korte bane. 

I sensommeren er samfundsmaskinen 
blevet yderligere ødelagt af  øget 
energipriser udløst af  bl.a. manglende 
vind her hjemme og manglende vand 
til vandkraft i de nordiske lande. Hertil 
nedlukning af  A-kraftværker i Tyskland 
samt naturgas, som sendes mod Kina i 
stedet for Vesteuropa.

Alt dette har skubbet til priserne for visse 
varegrupper og forårsaget inflation, som 
måles i forhold til priserne for et år siden. 
Her var COVID-19 årsagen til relativ lave 
priser og derfor virker inflationen pt. mere 
voldsom end den reelt er.

Kina er en af  de helt store jokere ved 
prisdannelsen af  rigtig mange varer. Inden 

for landbruget påvirker de priserne på 
foder, svinekød og naturgas, som indirekte 
har noget med gødningspriserne at gøre. 
Vi ved aldrig, hvor store lagerbeholdninger 
Kina har og om deres reelle behov er stort 
eller lille. 

En ny og tilsyneladende værre COVID-19-
variant har vist sig med afsæt i Sydafrika. 
Markedet er derfor præget af  bekymring 
for, om vi går et endnu værre scenarie i 
møde. I forvejen har stigende smittetal i 
Europa medført, at vi igen ser restriktioner 
og nedlukninger er på vej. Renterne falder 
på grundlag af  denne usikkerhed.

Pas på pengene i 2022, og bliv ikke bange 
for vedvarende inflation

Skrevet af 

Chefkonsulent Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

amfundet er igennem de seneste mange år blevet skruet sammen, så alle tandhjul passer nøjagtigt 
ind i hinanden. Der er ingen overlap eller spild.S

SIDSTE CHANCE 
FOR EN GOD PRIS

Vil du naturen og biodiversi-
teten på din ejendom, er det 
nu, du skal slå til.

Frem til d. 7. januar 2022 kan du få 
lavet et Naturtjek til kun kr. 7.500,- 
(normalpris kr. 12.000,-).

HUSK, at Naturtjekket kan være en 
del af  din bæredygtighedsprofil.

Skriv til Lene på lea@khl.dk eller 
ring +45 7634 1788, og hør mere.

Med flere restriktioner og nye nedlukninger 
må vi forberede os på, at normaliseringen 
og genopretningen af  samfundet 
bliver udskudt på ny – og dermed også 
normaliseringen af  forsyningskæderne, 
der i værste fald kan blive sat endnu mere 
under pres. 

Likviditeten i 2022 kommer derfor 
under pres pga. høje råvarepriser. Skub 
derfor investeringer, få størst muligt 
afdragsfrihed, eventuelt også på banklån. 

Husk at informere långivere i god tid 
inden behovet for større kreditter opstår.
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Som landboforeninger skal vi stå sammen 
om de problemstillinger, som overskrider 
kommunegrænser, men samtidig kræver 
lokale løsninger. Et gennemgående og 
altoverskyggende tema i valgkampen er 
klimaudfordringerne.

Klimaet og den grønne omstilling har stor 
fokus nationalt og i kommunerne. Når 
det kommer til løsninger på de ambitiøse 

Kommunalvalg med landbruget &
den grønne omstilling i fokus

målsætninger, er kommunerne centrale 
aktører. I landbruget er vi udset til at 
skulle spille en hovedrolle - og vi er klar 
i landbruget til at levere på den grønne 
omstilling. Det har været vores tydelige 
budskab til alle møder med partierne. 

Men, og der er et men, for det forudsætter 
at kommunerne også er klar til at byde ind, 
når det kommer til praksis. Når det gælder 
placeringsmuligheder for fx biogas, eller 
når det gælder indsatser for vandmiljøet, 
må vi konstatere, at vi møder barrierer i 
nogle kommuner.

formandskab og bestyrelse har i ugerne op til kommunalvalget haft møder med de fleste af spidskandidaterne til byrådet i 
Kolding. På lignende vis har vores naboforeninger haft diverse politiske aktiviteter i deres respektive kommuner.KHL

Men på trods af  udskydelsen af  
tilbagebetalingsfristen har mange 
virksomheder stadigvæk udfordringer 
med likviditeten, og får derfor svært ved 
at tilbagebetale momslånene inden for 
fristen. 

Som udgangspunkt kan virksomheder 
få en betalingsordning på 12 måneder 
vedrørende gæld, der skal betales via 
skattekontoen, såfremt visse betingelser 
opfyldes. 

Men for at hjælpe virksomheder, der 
har udfordringer med at tilbagebetale 
momslånene pr. 1. april 2022, og som har 
brug for en længere afdragsperiode end 
de normale 12 måneder, har regeringen 
nu vedtaget en lov, der giver mulighed 

Betalingsordning på 
momslån på 24 måneder

for, at virksomhederne kan få en 
betalingsordning på op til 24 måneder. 

Muligheden for at få en forlænget 
betalingsordning gælder kun for aftaler, 
der indgås i perioden fra og med d. 15. 
marts 2022 til og med d. 15. april 2022. 
Ordningen gælder ikke kun momslån, 
men alle fordringer, der opkræves på 
skattekontoen. 

Der er visse betingelser, der skal 
opfyldes for, at virksomheden kan få en 
betalingsordning. Virksomheden må fx 
ikke have skattekontogæld, der er sendt 
til inddrivelse, og virksomheden kan kun 
have én betalingsordning ad gangen. Er 
der indgået andre betalingsordninger, skal 
disse derfor indfries, før der kan indgås en 
ny betalingsordning på 24 måneder. 

Vil du høre mere om ordningen, kan du 
kontakte din økonomirådgiver.

Skrevet af 

Skattechef Inge Kloster Iversen,
iki@khl.dk

ange virksomheder har fået rentefri momslån i forbindelse 
med COVID-19. Fristerne for tilbagebetaling af de momslån, der 

forfalder til betaling d. 1. november 2021 og d. 1. februar 2022, er 
udskudt til d. 1. april 2022.

M

Det gælder fx udfordringer med 
tilladelse til etablering af  eksempelvis 
minivådområder. Men også en forståelse 
for, at god afvanding af  vores marker er 
forudsætning for en høj klimaeffektivitet.

Landbruget har brug for smidige og 
fleksible løsninger, hvis vi skal nå i mål 
med de fælles udfordringer. 

Skal vi for alvor kunne levere på de 
ambitiøse klimamål, skal vi have hjælp 
fra nye teknologiske løsninger. På en 
hurtig opsat mini-klimakonference hos 
KHL d. 5. november med deltagelse af  

blandt andet Fødevareminister Rasmus 
Prehn og de lokale spidskandidater til 
kommunevalget, var hovedtemaet nye 
teknologiske muligheder. Virksomheden 
Aqua Green præsenterede nye klima-
teknologier i form af  bl.a. pyrolyse og 
lagring af  biokul (CO2) i landbrugsjord.

Hos KHL vil vi i den kommende tid, 
sammen med forskellige partnere i og uden 
for landbruget, forfølge mulighederne i 
de nye klimateknologier, og ikke mindst 
at de nye løsninger bidrager med et 
forretningsgrundlag for landbruget.

Skrevet af 

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Klimakonference med fødevareminister Rasmus PrehnMøde med Venstre hos VejstrupgaardMøde med de Konservative hos Poul B. Christensen

For det første skal man danne sig et 
overblik over, hvad man har brug for i form 
af  et finansielt beredskab for at kunne 
imødekomme og sikre virksomheden 
uanset konjunktursituation.

Herefter vil det næste være at nedbringe 
dyr gæld eller investere pengene 
ved at fremrykke eller investere i 
virksomheden med henblik på at reducere 
fremstillingsprisen og dermed stå stærkere. 
Man bør også have virksomhedsordningen 
i baghovedet, og er man i tvivl, kan man 
kontakte sin skatterådgiver.  

Inden for virksomhedsordningens 
regler kan man fx placere midler på 
indlånskonto, som har med virksomheden 
at gøre. Det vil sige, at man kun kan 
bruge foderstofkontoen i det omfang, 
man har sammenhandel og midlerne ikke 
overskrider omfanget.

Derudover kan man indskyde på 
skattekontoen og investeringsselskaber, 
som er godkendt til at ligge i virksom-
hedsordningen. 

Handler det om midler uden for 
ordningen, kan man fx indskyde på en 
pensionsordning og dermed få et yderligere 
fradrag. Udlån til børn og børnebørn 
eller indlånskonti ved alternative banker 
og investeringsportaler kan også være et 
alternativ til investering.

Det nye er at investere pengene i 
crowdfunding, hvor man kan være med til 
at finansiere et projekt og fx låne penge til 
det mod at få en fast rente.   

Det er i sidste ende ens egen beslutning, 
og det afhænger af, hvor risikovillig man 
er. Én ting er dog helt sikkert, og det er, 
at man garanteret mister penge, hvis man 
lader dem stå på en konto med minusrente.

Skrevet af 

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

Undgå negative renter
er er flere punkter, man skal skabe sig klarhed over, inden man 
kaster sig ud i at placere overskydende likviditet for at undgå 

negative renter.
D
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OPFØLGNINGS-KURSUS SPRØJTEBEVIS
For at benytte og købe kemi, skal du have et gyldigt sprøjtebevis. 
Det kan du få allerede i starten af det nye år.

Dit sprøjtebevis skal opdateres minimum hvert 4. år. Samtidig skal du være 
registreret i MAB, som er Miljøstyrelsens database. Derfor har vi hos KHL 
planlagt følgende kurser i starten af  det nye år:

Fredag, d. 7. januar 2022: Undervisning målrettet luftsprøjter – tilmeldingsfrist 
d. 21.december 2021.

Tirsdag, d. 8. februar 2022:  Alle typer sprøjter.

Læs mere på www.khl.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

De folkepensionister, der har sommer-
regnskaber, skal desuden være opmærksom 
på følgende: Har du tilbagebetalt for meget 
folkepension fra tidligere år, skal du aktivt 
rette henvendelse til SKAT for at få en ny 
årsopgørelse vedrørende det omtalte år – 
tag eventuelt fat i din konsulent.

Pensionstillæg ved aktiv og passiv 
virksomhed

Som pensionist kan du modtage et 
grundbeløb, og hvis indkomsten ikke er for 
høj også et pensionstillæg. Grundbeløbet 
påvirkes af, hvad du har i ambi indkomst 
ved siden af  folkepensionen. Det betyder, 
at fx udbetalinger fra ratepension, 
livrente eller kapitalpension ikke påvirker 
grundbeløbet. Det gør det derimod, hvis 
du har lønindtægt eller overskud fra din 
virksomhed. Her kan du tjene op til kr. 
344.600 efter ambi inden der tages af  
grundbeløbet og er du over kr. 599.200 
efter ambi bortfalder grundbeløbet.

Kommer din indtægt fra aktiv virksomhed, 
dvs., driver du selv virksomheden, får 
du et fradrag op til kr. 122.004, før der 
modregnes i pensionstillægget. 

Vi forventer at starte aftenen med lidt godt 
til ganen, hvorefter Søren Søndergaard går 
på podiet og fortæller om det, han har på 
hjertet lige nu.

Efterfølgende inviterer vi til åben debat i 
salen sammen med Søren Søndergaard og 

Folkepension og forskuds-
opgørelse

Nytårsmøde med Søren 
Søndergaard

Får du derimod din indkomst som en 
forpagtningsindtægt eller indtægt ved 
udlejning, er det passiv virksomhed og du 
har ikke adgang til fradraget.

Førhen kunne man dele aktiv- og passiv 
indkomst op. Det kan man ikke længere. 
Der, hvor ens indkomst er størst, 
bestemmer udgangspunktet. Man får 
fuldt pensionstillæg når indkomsten er 
under kr. 89.700 og det forsvinder helt 
når indkomsten er over kr. 374.600. Her 
medregnes alle udbetalinger af  pensioner, 
dog ikke folkepensionen og aktieindkomst 
under kr. 5.000 samt aldersopsparing eller 
tidligere kapitalpensioner. Hævninger 
af  tidligere opsparet overskud er som 
udgangspunkt aktiv virksomhed.

HUSK! Ønsker du ikke for mange 
rettelser løbende fra Udbetalingen 
Danmark, er det vigtigt at have en korrekt 
forskudsregistrering for 2022.

Skrevet af 

Økonomikonsulent Thorbjørn Peder-
sen, thp@khl.dk

lle har nu modtaget forskudsopgørelsen for 2022, og det er 
fornuftigt at tjekke den, så der ikke bliver de store rettelser i 

folkepensionen. Dermed undgår du at betale dele af den tilbage.
A

Før udgangen af  2021, er det en god 
ide at tænke lidt ekstra på din skat. Fx er 
håndværkerfradraget ekstraordinært højt i 
2021, og du kan også få fradrag for gaver 
til velgørende foreninger. 

Hvis du har en ejendomsavance fra 
2020, som du ønsker at genanbringe, 
skal du købe ny ejendom eller afholde 
forbedringsudgifter senest d. 31. december 
2021. Der skal være indgået endelig og 
bindende aftale herom.

Tjek forskudsopgørelsen for 2022

Kontrollér, at indkomster og fradrag på 
din forskudsopgørelse er rigtige. Havde 
du underskud i 2020 og 2021, men 
forventer du et overskud i 2022, bør din 
forskudsopgørelse rettes. 

Hvad kan du gøre for din 
SKAT?

Du kan også rette forskudsopgørelsen, 
hvis du regner med at tjene mindre i 
din virksomhed i 2022 end tidligere. 
B-skatteraterne fastsættes ud fra de 
indkomster, du tidligere har haft. 
Derfor er det vigtigt at kontrollere 
forskudsopgørelsen. 

Forskudsopgørelsen har også betydning 
for udbetaling af  sociale ydelser.

Vi anbefaler, du ændrer din 
forskudsopgørelse ved følgende ændringer 
i din økonomi:

• Du starter eller ophører med virksom-
hed eller virksomhedsindkomsten 
ændrer sig væsentligt

• Din løn ændrer sig i forhold til tidligere 
år fx på grund af  nyt arbejde

• Du går på pension eller efterløn

• Du har købt eller solgt ejendom eller 
omlagt lån 

• Du er blevet gift eller skilt

Kontakt gerne din rådgiver, så vi kan 
hjælpe med at optimere din skat bedst 
muligt.

ar du husket alle fradragene? Skal pensionsindbetalingerne 
justeres? Skal der gives skattefri pengegaver til familien?H

irsdag d. 11. januar 2022 kl. 18.00 byder vi velkommen til 
nytårsmøde med formanden for Landbrug & Fødevarer, Søren 

Søndergaard
T

Skrevet af 

Skattekonsulent Jesper Nedergaard,
jne@khl.dk

”Mangler du at 
betale SKAT, kan dette 
indbetales rentefrit 
inden d. 31. december 
2021”.

vores formand Hans Damgaard.

Mødet er for KHLs medlemmer, og det er 
allerede nu muligt at tilmelde sig.

Se og læs mere på ww.khl.dk.


