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Ny landbrugsreform (CAP-reform) 2023 - 2027

Kravene om afgrøderotati-
on og 4 % brak hedder i den 
nye reform GLM 7 og GLM 
8, og er ændret i forhold til 
tidligere. For at få udbetalt 
grundbetaling i 2023, skal 
de være opfyldt. Derudover 
er der en række nye frivillige 
bioordninger.

Overordnet er der fastsat 9 GLM-krav i den 
nye reform, der skal opfyldes. Det er især 
kravene om afgrøderotation og udlægning af 
mindst 4 % ikke-produktive arealer, der får 
stor indvirkning.

GLM 7 - Afgrøderotation 
(omdrift på agerjord)
Denne regel erstatter regler 
om flere afgrøder (MFO).
Krav 1: På 35 % af bedrif-
tens omdriftsareal skal der 
årligt sås en ny afgrøde, dvs. 
ny afgrøde i 2023 i forhold til 
hovedafgrøden i 2022.
Krav 2: På omdriftsarealet 
må samme afgrøde maksi-
malt være på samme areal 
tre år i træk. Hvis samme af-
grøde i 2022, 2023 og 2024, 
skal der være en ny afgrøde i 
2025.

Bedrifter under 10 ha om-
driftsareal er undtaget kra-
vene. Økologiske bedrifter 
opfylder automatisk kravene.
Brak, omdriftsgræs, fler-
årige afgrøder, herunder 
frøgræs, majs med græsud-
læg er undtaget kravene.

GLM 8: Udlægning af 
mindst 4 % ikke-produk-
tive arealer
Denne regel erstatter krav 
om 5 % MFO-areal.
Kravet skal beregnes af om-
driftsarealet og opfyldes på 
omdriftsarealet.
Herunder kan du se de ele-
menter, der kan indgå i opfyl-
delsen af de 4 %. Der er ingen 
tvivl om, at det er udtagning 
af omdriftsareal til brak, der 
vil være dominerende.

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

Planteavlschef Anders S. Musse, 
asm@khl.dk

• Slåningsbrak (slånings-
brak, blomsterbrak, bestø-
verbrak)

• Markbræmmer
• 3 meter bræmmer (tidlige-

re 2 m bræmmer skal fra 
2023 være 3 m bræmmer, 
GLM4)

• GLM-landskabselementer 
• Eksisterende markkrat, 

vær opmærksom på de 
specifikke delkrav

• Nye småbiotoper, vær op-
mærksom på de specifikke 
delkrav

Ingen bedrifter er undtaget 
kravet.

Frivillige bioordninger og  
nye tilskudsmuligheder
Den nye reform giver mu-
lighed for at søge tilskud til 

bioordninger, hvis særlige 
betingelser er opfyldt.
De planlagte tilskud kan 
blive reduceret, hvis der på 
landsplan søges til større 
arealer end forventet. De 
forventede bioordninger i 
2023 er som følger (tilskud 
pr. ha):
• Varieret planteproduktion: 

Planlagt tilskud på 615 kr.
• Miljø- og klimavenligt 

græs: Planlagt tilskud på 
1.500 kr.

• Biodiversitet og bæredyg-
tighed: Planlagt tilskud på 
2.740 kr.

• Ekstensivering med slæt:  
Planlagt tilskud på 3.526 kr.

• Økologisk arealstøtte: Plan- 
lagt tilskud på 650-4.000 kr.

For yderligere information, 
læs mere på lbst.dk eller kon-
takt din planteavlskonsulent.
Vi kender hovedtrækkene i 
den nye landbrugsreform, 
som træder i kraft 1. januar 
2023, dog er hverken be-
kendtgørelser eller vejled-
ning offentliggjort endnu. 
Derfor må det forventes, at 
der kan ske ændringer, og 
vi tager derfor forbehold for 
dette.

Planteavlskontoret op-
fordrer alle landmænd 
til at få lavet deres mark-
plan 2023 tidligere end de 
plejer, da vi ser, at de nye 
regler kræver mere tid og 
gennemtænkt planlæg-
ning end vi tidligere har 
set.

KONTORET ER JULE-
LUKKET
fra fredag d. 23. december 2022 kl. 
15.00 til og med søndag d. 1. januar 
2023. Vi træffes igen mandag d. 2. ja-
nuar 2023 kl. 8.00.
Har du behov for hjælp i jule- og nyt-
årsdagene, henviser vi til telefonvag-
ten på www.khl.dk.

Glædelig jul &
godt nytår
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Fokus på bæredygtighed 
og ESG

ESG lyder stort og 
prangende, men i 
virkeligheden hand-
ler ESG i høj grad 
om godt landmand-
skab. 

ESG (Environment, Social 
& Governance) får stadigt 
stigende fokus fra finan-
sielle partnere og vi ople-
ver i højere og højere grad, 
at bankerne efterspørger 
ESG-beskrivelser fra land-
mændene ift. lånetilbud og 
konverteringer, men også 
ift. budgetter og regnskaber. 
G-et har altid spillet en stor 
rolle i landbruget. Fokus har 
ofte været på at tænke nye 
innovative løsninger ind på 
bedriften, hvorved bundlin-
jen er øget og den økono-
miske robusthed er blevet 
større. 

S-et har også traditionelt 
været en driver i landbruget. 
Landbrugene har ofte stor 
betydning i lokalområder-
ne. Dét kan fx være, at der 
inviteres til Åbent Land-
brug, hvor interesserede kan 
få indblik i livet på gården, 
eller at landbruget bidrager 
med arbejds- og elevpladser 
samt gode arbejdsforhold i 
landområder. 
I de senere år er E-et også 
kommet i spil. I nogle tilfæl-
de, fordi man har ønsket at 
øge sin ”licence to produce” 
og vise samfundet, at man 
kærer for miljøet og klima-
et. I andre tilfælde fordi, at 
det driftsøkonomisk er rati-
onelt.

Driftsøkonom Mathias Struck 
Jürgensen, msj@khl.dk

Ny lejelov og standard
lejekontrakt

Der er med den nye lejelov 
sket en samskrivning af le-
jeloven og boligregulerings-
loven, ligesom en række af 
tidligere bestemmelser i le-
jeloven er blevet præciseret, 

Folketinget har med 
virkning fra 1. juli 
2022 vedtaget en ny 
lejelov samt opdate-
ret standardlejekon-
trakten, som skal be-
nyttes efter 1. januar 
2023.

herunder vedligeholdelses-
begrebet, regulering af de-
positum og forudbetalt leje, 
udlejers ret til forbedring af 
lejemålet mv.    
I forbindelse med den nye 
lejelov har Indenrigs- og 
Boligministeriet opdate-
ret standardlejekontrakten. 
Den nye standardlejekon-
trakt, typeformular A10, 
skal anvendes ved indgåelse 
af lejekontrakter fra 1. janu-
ar 2023. 

Det er vigtigt, at man som 
udlejer er opmærksom på 
ændringerne i lejeloven, 
da det kan have store kon-
sekvenser, hvis ikke gæl-
dende regler iagttages eller 
den forkerte typeformular 
anvendes. 
Kontakt Ejendomskontoret 
ved spørgsmål i forbindelse 
med lejeforhold.

Advokat Mette Hjøllund-Jensen, 
mhj@khl.dk

Det kan fx være braklæg-
ning af marginaljorde, der 
alligevel ikke giver afkast 
eller brug af præcisions-
landbrug. 
Mange ESG-tiltag findes 
altså allerede på bedriften. 
Vi skal blot tænke ESG-per-
spektivet ind, når vi tænker 
budgetter, regnskaber, drift 
og strategi.
Hos KHL vil vi i fællesskab 
med dig fremadrettet indar-
bejde ESG-tiltagene i vores 
budget- og regnskabskom-
mentarer. Helt konkret tager 
disse udgangspunkt i KHLs 
egen fleksible skabelon, der 
herefter tilrettes til den en-
kelte bedrift. 

Få styr på din skat inden 
nytår

Indbetal til pension
I 2022 kan du indbetale op 
til 5.500 kr. på en aldersop-
sparing. Fra 2023 hæves be-
løbet til 8.800 kr.
Fra indkomståret fem år før 
det år, du når folkepensions-
alderen, kan du indbetale 
op til 54.200 kr. Fra 2023 er 
denne grænse hævet til syv 
år.
Der er ikke fradrag for belø-
bet, og det er skattefrit ved 
udbetaling. Den påvirker 
som den eneste pensions-
ordning ikke udbetalingen 
af din folkepension.
Du kan også indbetale på en 
ratepension med et maksi-
malt fradrag på 59.200 kr. 
eller en livrente med fuld 
fradragsret.

Giv gaver til familien
Du kan give hvert barn og 
barnebarn gaver på op til 
69.500 kr. (24.300 kr. til 
svigerbørn) uden at beta-
le gaveafgift. Det betyder, 
at begge forældre samlet 
kan give en gave op til kr. 
139.000 til hvert barn og det 
samme til børnebørn uden 
afgift. 

Genanbringelse af fortje-
neste ved ejendomssalg
Hvis du har en ejendomsa-
vance tilbage fra 2021, som 
du ønsker at genanbringe, 
skal du købe ny ejendom eller 
afholde forbedringsudgifter 
senest d. 31. dec. 2022. Der 
skal være indgået en endelig 
og bindende aftale.

Restskat for 2022
Hvis du mangler at betale 
skat for indkomståret 2022, 
kan dette indbetales rente-
frit inden d. 31. december 
2022.

Skal pensionsind-
betalingen justeres? 
Skal der gives skat-
tefri pengegaver 
til familien? Eller 
skal der gives gaver 
til velgørende for-
eninger, som du kan 
få fradrag for?

Tjek forskudsopgørelsen 
for 2023
Du har netop modtaget din 
forskudsopgørelse, og det 
kan være en god ide at tjek-
ke, at indkomst og fradrag 
står, som du forventer i det 
kommende år. 
Forskudsopgørelsen har 
også betydning for udbeta-
ling af sociale ydelser.
Vi anbefaler, at du ændrer 
din forskudsopgørelse ved 
følgende ændringer i din 
økonomi:
• Du starter eller ophører 

med virksomhed eller 
virksomhedsindkomsten 
ændrer sig væsentligt

• Din løn ændrer sig i for-
hold 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 
for yderligere hjælp.

Økonomikonsulent Jesper 
Nedergaard, jne@khl.dk

omlægninger til andre ener-
gikilder er årsagen. 
Det store spørgsmål bliver, 
hvordan gaslagrene bliver 
fyldt op til næste sommer 
og om vi da kommer til at se 
samme mønster med stigen-
de priser på naturgas og der-
med el i august måned 2023.
Vi anbefaler, at strøm kø-
bes til spotpris. Her skal 
opmærksomheden være på, 
at el-selskabet ikke tager for 
store tillæg, som er deres 
indtjening.

Renten går op - og ned

Obligationskøberne er i de 
seneste 2 måneder vendt til-
bage efter, at de i sommers 
smed alt væk. Det betyder, 
at kursen på de lange obli-
gationer er steget med ca. 10 
kurspoint, hvorfor den lan-
ge rente igen er på vej ned.
Det skal dog siges, at det 
også var fra et meget højt 
niveau på omkring 6 % til 
nu næsten 2 % lavere, hvis 
kursen skal ligge tæt på 
100. Meget af det negative 
blev båret af en turbulens 
i Storbritannien, som satte 
sine aftryk på de finansielle 
markeder.
De korte renter følger der-
imod trit, når centralban-
kerne hæver deres styrings-
renter. Cibor renter ligger 
nu på niveauet 2,2 % til 2,5 
%. Det forventes, at ECB 
hæver renten med yderlige-
re 0,5 % i december 2022, 
hvor det oprindeligt var 

forventet med 0,75 %. Der 
kommer nok yderligere en 
rentestigning i starten af 
2023, hvorefter vi forventer, 
at den korte rente igen går 
nedad. Lige nu forventer vi, 
at Cibor renten vender rundt 
ved ca. 3 % for derefter at 
falde igen.
ECB bruger alene styrings-
renterne til at bringe infla-
tionen ned, hvorfor inflati-
onen for november måned 
bliver et pejlemærke for, 
hvor de korte renter skal 
hen. Der er dog tegn på fal-
dende råvarepriser, hvor en-
grospriser på metaller, træ, 
gas og brændstof som ek-
sempler er faldet tilbage til 
udgangspunktet før krigen 
brød ud i Ukraine.
Ser vi alene på strømpri-
serne, ligger spot-el i disse 
dage på en tiendedel af, hvad 
vi så i slutningen af august 
måned. En væsentlig forkla-
ring ligger i naturgasmarke-
det. Naturgaslagrene i EU 
er fyldt til randen, og skibe 
ligger i kø ved terminalerne 
for at komme af med deres 
last. Vi bruger mindre som 
en følge af energisparetiltag 
og det milde vejr, men også 

Cheføkonom Jørgen Thorø, 
jft@khl.dk



KHL AKSEN - DECEMBER 2022

Som lodsejer er det vigtigt 
at holde sig opdateret med 
disse arealer, fx beskyttede 
naturtyper og beskyttede 
vandløb.

Få automatisk besked 
ved ændringer i §3-natur
Kommunerne gennemgår løbende arealer med beskyttet natur. Der-
for sker der også jævnligt ændringer i de udpegede §3-arealer.

”Din natur.dk” er en service 
for lodsejere, hvor man kan 
registrere sig. Herefter får 
man besked, hvis der sker 
ændringer i udpegninger, 
der vedrører ens ejendom.
Log på  https://dinnatur.mil-
joeportal.dk/ med NemID. 
(Se et udklip af startsiden på 
billedet).
Indtegn det område, du ger-
ne vil have beskeder om, og 
oplys en mailadresse.

Herefter modtager du en 
mail, hver gang kommunen 
registrer nye beskyttede 
arealer eller ændrer i eksi-
sterende registreringer i det 
område, du er interesseret i.
Flere kommuner har tidlige-
re sendt breve ud til berør-
te lodsejere ved ændringer, 
men det er ikke en service, 
man kan forvente fremad-
rettet.

InterCount, kom i øjen-
højde med din økonomi

Få nemt og hurtigt 
overblik over din 
virksomheds økono-
mi.
InterCount er det nye øko-
nomistyringsprogram, som 
gør det nemmere end no-
gensinde før at styre og få 
overblik over din virksom-
heds økonomi.
Med InterCount får du:   
• Et nemt og hurtigt over-

blik over din virksom-
heds økonomi

• Alt samlet ét sted bag ét 
login

• Frigivet tid, fordi proces-
serne omkring bilags-
håndtering, betaling og 
bogføring er fuldt auto-
matiserede

Skræddersy din egen 
løsning
InterCount består af fem 
moduler, som du frit kan 
vælge imellem. Dermed kan 
du skræddersy den løsning, 
der passer til netop dine be-
hov inden for bogholderi, 
økonomistyring og regn-
skab.

Vælg mellem 5 moduler
Digitalt arkiv: Overhold 
den nye bogføringslov, og 
arkivér dine bilag med et 
snuptag.

Økonomikonsulent Christina 
Bendorff Nielsen, cbj@khl.dk

Køb, betal og salg: Få styr 
på betalinger, bilag og fak-
turaer uden at logge ind i 
netbanken.
Bogføring: Gør din bogfø-
ring digital, og automatisér 
alle processer fra start til 
slut.
Økonomistyring: Læg 
budgetter, følg op på dem og 
tag styring over virksomhe-
dens økonomi.
Regnskab: Sæt strøm til 
regnskabsfunktionen, og 
digitalisér virksomhedens 
økonomi fra A-Z.
Tag fat på din assistent eller 
rådgiver, hvis du har brug 
for hjælp i overgangen fra 
dit nuværende program til 
InterCount. Din assistent  
kan også hjælpe dig med at 
vælge det modul, der er det 
rigtige for dig.

InterCount gør det nemmere  end nogensinde før at 
styre og få overblik over virksomhedens økonomi

et spildprodukt fra biogas. 
Enorme mængder fossilt 
kulstof fra olie og gas skal 
de kommende år erstattes af 
vedvarende energikilder.
Grønt kulstof fra landbru-
gets husdyrgødning og 
planterester står til at kunne 
blive en vigtig byggesten til 
grønt brændstof til den tun-
gere transport som fx flytra-
fik.

Nyt biogasanlæg mellem Kolding og Vejen skal give 
klima-merværdi for landbruget

Arbejdet tager nu konkret 
form, da der er indgået op-
tionsaftale på en grund tæt 
ved motorvej E20 - afkørsel 
66 nord for Lunderskov, i 
Vejen Kommune. Herfra er 
der direkte adgang til det 
overordnede vejnet.

3-KNT Bioenergi bliver 
navnet på den nye land-
brugsejede energivirksom-
hed i Trekantområdet.
Vores baggrund i KHL for 
at være fødselshjælper for 
projektet er at sikre, at det 
nye energianlæg bliver en 
gevinst for vores medlem-
mer, både husdyrbrug og 
planteavlere.

Et nyt biogasanlæg 
er på vej mellem 
Kolding og Vejen. 
En arbejdsgruppe 
med repræsentanter 
fra tre landbofor-
eninger (KHL, VFL 
og Jysk Landbrug), 
leverandører og Lin-
kogas har arbejdet 
målrettet på etable-
ring af et nyt land-
mandsejet biogasan-
læg mellem Kolding 
og Vejen.

Landbruget er udfordret af 
kommende klimakrav, men 
samtidig er klima og ener-
gi også på vej til at blive et 
vigtigt forretningsområde 
for landbruget, altså hvis vi 
selv er klar til at gribe mu-
lighederne. 
Lige nu er der økonomi i 
biogas godt drevet af udfas-
ningen af fossilt gas og stop 
for gas fra Rusland. Biogas-

sen øger helt kontant værdi-
en af vores husdyrgødning, 
energiafgrøder og spildpro-
dukter som fx halm.
Produktion af grøn energi 
udløser også certifikater 
og andre klimagevinster, 
som kan hjælpe landbruget 
på vej med at opfylde kli-
mamål og krav.
Vi ser også ind i et nyt mar-
ked for grøn CO2, som er 

Planteavlskonsulent Petra Gutt 
pgu@khl.dk & miljøkonsulent 
Lene E. Andersen, lea@khl.dk

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Med landbruget som ejere 
af den nye energivirksom-
hed vil vi både sikre en at-
traktiv betaling for vores 
afgrøder og husdyrgødning, 
men også at vi selv er tæt på 
værdiforædlingen af egne 
biologiske råvarer til ener-
giformål som et kommende 
forretningsområde.
Følg med i biogasprojektet 
på www.khl.dk 

Linkogas anlæg ved Lintrup, Rødding
Kolding
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Planteavlskonsulent 
Henrik Mulvad Madsen

- har været ansat 10 år d. 1. januar 2023.

Personalenyt

Året, der gik

Jeg har været medlem i 
KHL i ca. 35 år, og i marts 
blev jeg valgt ind i KHLs 
bestyrelse, hvor jeg får et 
godt indblik i KHL samt 
hvad der sker hos Landbrug 
& Fødevarer på Axelborg.

De seneste år har været an-
derledes, og 2022 er des-
værre ingen undtagelse.
Året startede med en trist 
begivenhed, nemlig Rus-
lands invadering af Ukra-
ine.

Til dig, der ikke ved, hvem jeg er, hedder jeg 
Christian Bramsen og bor ved Sdr. Stende-
rup. Jeg er tidligere minkfarmer, men i dag 
driver jeg planteavl efter CA-princippet.

Der blev krig i Europa, og 
vendt op og ned på stort set 
alt. Som følge af dette har vi 
set rekordhøje energipriser 
på el og diesel, høje renter 
og inflation, og det er nok 
ikke slut endnu.
Landbruget har også været 
anderledes, og i 2022 har vi 
stort set opnået alle former 
for både gode og dårlige re-
korder i landbruget:
• Den vådeste februar
• Den tørreste marts
• De fleste solskinstimer i 

marts
• Den højeste mælke- og 

oksekødspris
• Dårlige bytteforhold på 

grisekød
• En meget tør høst
• Og ikke mindst de højeste 

priser på afgrøder nogen-
sinde.

Alle burde være glade - men 
det er de ikke! Den kvikke 
læser vil nok vurdere, at 
der er flere gode end dårlige 
rekorder, men husk, at der 
altid skal 10 gode ting til at 
opveje én dårlig.
I forbindelse med folke-
tingsvalget blev landbruget 

igen sat højt på den politiske 
dagsorden. Hen over efter-
året har LF Syddanmark ar-
rangeret en del besøg på be-
drifter rundt i Syddanmark 
sammen med politikere fra 
forskellige partier.
Det har været gode besøg, 
og snakken har været livlig 
i staldene og på marker-
ne. Forhåbentlig har vi fået 
rykket lidt på nogle af de 
politiske tanker om dansk 
landbrug.
Vi skal alle, også den me-
nige befolkning, have mad 
på bordet. Derfor skal vi 
sammen med Landbrug & 
Fødevarer være endnu mere 
skarpe på de signaler, vi 
sender til befolkningen og 
sørge for, at vores kommu-
nikation er til at forstå.
Det danske landbrug er 
nemlig værd at slås for.

Indskud på  pen-
sionsordning
Om lidt skriver vi 
2023, og det er nu, 
du skal beslutte om 
der skal indsættes 
ekstra penge på din 
rate eller livrente-
pension eller på al-
dersopsparing

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

Derfor er det vigtigt og bed-
re at vedligehold foretages 
ofte men skånsomt.
Kommunen har også haft 
sager med for hårdhændet 
nedskæring af træer langs 
vandløbene. Træerne er re-
elt beskyttede og er med til 
at begrænse grødevæksten, 
og de må ikke fjernes uden 
kommunens tilladelse.
Derfor skal man huske at  
kontakte kommunen inden 
der fældes træer ved vand-
løbene.

Stort fremmøde til vandløbsmøde 
med Kolding Kommune

Vandløbsmødet er et nyt 
initiativ, og det store frem-
møde med godt 70 delta-
gere viste med tydelighed 
et stort behov for at drøfte 
vandløbsforhold med kom-
munen.
På basis af dette overvejes 
det, om mødet skal være et 
årligt tilbagevendende dia-
logmøde baseret på gode 
erfaringer fra andre kom-
muner.

Vandløbsloven tilsiger, at 
der skal være en balance 
mellem vandafledning og 
miljøformål. Det giver dog 
ofte udfordringer i praksis. 
I landbruget har vi naturligt 
meget fokus på vandafled-
ningen, mens miljølovgiv-
ningen giver udfordringer 
med at efterkomme ønsker 
om øget vandføring.
Stigende mængder nedbør 
og ekstremnedbør presser 
vandsystemerne, men lov-
givningen tager ikke rigtigt 
højde for klimaforandrin-
gerne.  
Kolding Kommune har de 
senere år privatiseret en del 
vandløb, hvor bredejerne 
har overtaget vandløbsved-
ligeholdelsen. Det kan give 
udfordringer, især hvis der 
går for længe imellem op-
rensning.
Kommunen oplever ofte, at 
der udføres for hård oprens-
ning. Det kan være en over-
trædelse af både vandløbs- 
og naturbeskyttelsesloven. 

Sidst i oktober blev 
der holdt vandløbs-
møde på KHL for 
lodsejere i Kolding 
Kommune arrange-
ret af Sønderjyske 
Vandløb og kommu-
nen.

Flere lodsejere gav på mø-
det udtryk for, at kommunen 
omvendt er for længe om at 
fjerne nedfaldne træer og 
grene til gene for vandfø-
ringen.
Vandløbsmødet blev afholdt 
i regi af Sønderjyske Vand-
løb, som KHL er en del af i 
et samarbejde med de øvri-
ge landbrugsorganisationer 
i det sydlige Jylland.
 

Chefkonsulent Lars Schmidt, 
las@khl.dk

Nytårskur
2023

Tag familien og dine medarbejdere 
med til nytårskur i Agerskovhallen

mandag d. 9. januar 2023 fra kl. 17.30

Nytårskuren holdes af LF Syddanmark, et samar-
bejde mellem SLF, LandboSyd og KHL.

Hold dig opdateret på www.khl.dk

Skrevet af bestyrelsesmedlem Christian Bramsen


