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Skrevet af 

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

il efteråret er er der igen valg til landets byråd. Det er vigtigt, at vi i landbruget forsøger at påvirke de 
politiske dagsordener, som valgkampen kommer til at dreje sig om.T

KHL varmer op til kommunalvalget d. 16. november

Landbruget har en indlysende interesse i at 
påpege fødevareerhvervets betydning for 
beskæftigelse og økonomien i kommunerne. 
Selv i en større bykommune som Kolding 
Kommune bidrager fødevareklyngen med op 
mod 4.000 arbejdspladser. Det er der behov 
for at minde de folkevalgte om.

Samtidig har vi i landbruget en klar interesse 
i at fortælle, at vi bidrager med løsninger til 
nogle af  tidens store temaer i forhold til klima 
og miljø. Det gælder eksempelvis forebyggelse 
af  oversvømmelser.

Vi har behov for at signalere, at håndtering 
af  de stigende nedbørsmængder, og de 
afledte udfordringer med at få afledt vandet 
fra vores dyrkede marker, skal prioriteres på 
lige fod med at forhindre oversvømmelser i 
bykernerne.

Et af  de tiltag, som KHL vil sætte i værk, er 
en kampagne hen over sommeren, hvor vi i 
de lokale trykte medier vil udfordre og stille 
spørgsmål til politikerne inden for områderne 
klima, miljø og beskæftigelse.

Billedetekst: Valgmøde Kolding Havn maj 2019.

Igennem længere tid har vi i landbruget i flere 
sager mærket, hvordan man omgås Grundloven 
lemfældigt. Det startede for år tilbage med 
sagen om de påtvungne vandløbsbræmmer, 
og derefter kom sagerne med de uretmæssige 
sprøjteforbud rundt i landet – og så er der 
også sagen med de voldsomme konsekvenser 
udløst af  ammoniakfølsom natur, hvor mange 
gode landbrugsejendomme er i klemme.

Sidst har vi set hele forløbet omkring 
minkaflivninger, som jeg synes har været helt 
forfærdelig at følge med i. Det er for mig meget 
grænseoverskridende, hvis der ikke placeres et 
ansvar i Minksagen, og at det får konsekvenser 
for dem, som har fejlet. Forhåbentlig tænker 
man sig bedre om i fremtiden, og holder sig 
inden for lovens rammer. 

Lige nu er der gang i landbrugsforhandlingerne, 
og får politikerne ikke landet en fornuftig 
aftale, får det katastrofale følger for hele 
landbrugssektoren.

Jeg begriber ikke, at man ikke ønsker at 
beholde en stor og stærk landbrugssektor, som 
leverer varen; selv under en coronakrise.

Gælder Grundloven stadig?

Men så kan man jo stille spørgsmålet: Hvorfor 
finder du ikke på noget andet at arbejde med?

Og det kan jeg nemt svare på: Jeg kæmper for 
at bevare dansk landbrugsproduktion fordi:

• jeg synes, det er fedt at se planterne gro og 
udvikle sig igennem sæsonen

• jeg elsker at arbejde med dyr og sørge for, at 
de trives og har det godt

• jeg godt kan lide at arbejde sammen med 
dedikerede medarbejdere og landmands-
kollegaer, hvor man kan lave en aftale uden, 
at det skal skrives ned for at blive overholdt

Skrevet af 

Næstformand 
Poul Bøving Christensen

eg sidder her på Grundlovsdag og reflekterer over mit erhverv, mens jeg skriver dette indlæg til juni-udgaven af Aksen - og tænker samtidig, 
at jeg ingen trang har til at deltage i de landsdækkende grundlovsmøder.J

At følge med i naturens gang på nært hold er 
også noget, jeg holder meget af, men falder 
talen på biodiversitetens krise, kan jeg dog 
spekulere på, om det er den samme natur, vi 
taler om. 

Når jeg er ude med sprøjten tidlig morgen og 
sen aften ser jeg nemlig masser af  liv; harer, 
viber med kyllinger og ikke at forglemme de 
mange agerhøns.

Det, at have et arbejde, der giver mening året 
rundt og samtidig producere nogle rigtig gode 
produkter, som mennesker i verden sætter pris 
på – det er da at leve.

Generelt synes jeg, at vi har nogle gode og 
stærke værdier i hele landbrugssektoren, som 
vi skal huske at værne om og fastholde. 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer og en 
fornuftig høst.

” Ret ryggen, og 
vær stolt af dansk 
landbrug.

Billedtekst: ”Der er meget at glæde sig over som 
landmand som her, hvor kreaturerne går i engen 
en sommerdag.”
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One Stop 
Shop

Fra d. 1 juli 2021 træder den nye ordning One 
Stop Shop i kraft. Ordningen har udelukkende 
betydning for fjernsalg af  varer og ydelser til 
private i andre EU-lande.

Det er dog værd at bemærke, at det kun er 
ved overskridelse af  bundgrænsen på 10.000 
EUR, at man skal tilmeldes One Stop Shop 
ordningen.

One Stop Shop betyder, at sælger skal pålægge 
den moms, som er gældende i købers land, og 

afregne denne via SKAT og ikke via de enkelte 
EU-lande.

Registeringen er en særlig momsregistrering, 
som laves via Virk.dk. Når man er tilmeldt 
ordningen, kan man samlet indberette og 
betale moms for hele virksomheden, men i 
selve angivelsen skal man oplyse, hvor meget 
man har solgt til det pågældende land og hvor 
stor en andel momsen vedrører.

Virksomheder, som sælger meget til kunder 
i andre EU-lande har stadig mulighed for at 
lade sig momsregistrere i de pågældende EU-
lande, og undgår derved at skulle holde øje 
med, hvornår de overskrider bundgrænsen på 
10.000 EUR.

Husk, at det altid er sælgers ansvar at opgive 
og afregne den korrekte moms.

Skrevet af 

Økonomikonsulent Christina 
Bendorff Nielsen, cbn@khl.dk

I maj måned kunne man i de landsdækkende 
medier læse og se nyheden om, at danske 
landmænd havde ”svindlet” sig til mere end 
900 millioner fra EU gennem de seneste år.

Kritikken gik på, at Landbrugsstyrelsen ikke 
systematisk kontrollerer, om landmændene 
omgår reglerne, når de søger om 
landbrugsstøtte og tilskud. Der nævnes bl.a., at 
flere landbrug har 100 % personsammenfald i 
flere selskaber.

Dykker man dybere ned i sagen, modsat 
pressen, finder man ud af, at det store 
millionbeløb indtil videre kun beror på 
mistanke ud fra screeninger og ikke er eftervist 
ved kontrol.

Er du klar til kontrol?
Uanset hvad, er der ingen tvivl. 
Landbrugsstyrelsen bliver nødt til at handle nu, 
og vil uden tvivl få stillet ressourcer til rådighed 
for øget kontrol af  landbrugsbedrifterne 
fremadrettet.

Hvis du indgår som ejer eller medejer af  
flere selskaber, er det særlig vigtigt, at der 
er styr på alle dine forpagtningskontrakter 
samt, at fakturaer mellem selskaber og 
samarbejdsparter stemmer overens mellem 
faktisk forbrug og fakturaen. 

Skrevet af 

Planteavlskonsulent Anders Smede-
mand Musse, asm@khl.dk

andbrugsstyrelsen vil styrke 
kontrollen med landbrugs-

støtten efter alvorlig kritik fra 
Rigsrevisionen.

L
ye momsregler vedrørende 
salg til private i andre EU-

lande.
N

Evaluér blandt andet om strategien mod 
ukrudt har været effektiv, men kig også efter 
eventuelle nye udfordringer med ukrudt, 
inden de bliver til massive problemer.

Her kan et ukrudtskort være en god hjælp, 
enten i fysisk eller digital form, så man lettere 
kan huske de områder, der eventuelt skal 
følges ekstra op til næste sæson. 

Oplysningerne indberettes som et gennemsnit 
for en periode på 12 måneder. Der skal 
anvendes data for året efter de oplysninger, 
som blev anvendt sidste år. Blev der sidste år 
anvendt data fra 2018, anvendes oplysninger 
for 2019 – og blev der anvendt data fra 2019, 
anvendes oplysninger fra 2020.

Har du brug for hjælp til at indberette 
oplysningerne kan du kontakte Johannes Duus 
Hald på jdh@khl.dk eller Christian Raun på 
chr@khl.dk.

Det er nu, du skal evaluere 
på vækstsæsonen

Arla Klimatjek

Vi tager gerne computeren med ud til dig, så 
vi samtidig kan lave et udkast til din markplan 
for 2022.

Kontakt din planteavlskonsulent, hvis du 
ønsker sparring på din indsats i marken i 2021.   

Skrevet af 

Planteavlskonsulent Britt Damgaard 
Lauritzen, bdl@khl.dk

n tur i marken er lige nu oplagt 
for at evaluere, om indsatsen 

har været tilfredsstillende.
E

er er deadline på indberetning af oplysninger til Arla vedrørende 
klimatjek d. 30. juni 2021.D

Dette vil for en række mindre 
landbrugsejendomme fremadrettet betyde, at 
disse kan blive vurderet som ejerboliger med 
dertil højere beskatning.

Der er en overgangsregel i loven, der sikrer, 
at man som ejer kan bibeholde den status 
ejendommen havde ved den seneste vurdering 
forud for vurderingen pr. 1. januar 2021.

I medfør af  reglerne kan ejeren vælge, at 
ejendommen fortsat skal vurderes som 
landbrugsejendom.

Overvejelser ved generations-
skifte

Skrevet af 

Advokat Mette Hjøllund-Jensen, 
mhj@khl.dk

forbindelse med den nye ejendomsvurderingslov ændres 
vurderingsprocessen, herunder principperne, metoder mv. I

Det er dog vigtigt, at valget om bibeholdelse 
af  ejendommens status træffes senest 90 dage 
fra modtagelse af  meddelelse om ændringen. 
Anvendelsen af  overgangsreglen forudsætter 
således en aktiv handling.

Valget af  ejendommens status er gældende 
indtil næste ejerskifte, medmindre 
ejendommen ændres og ejendommen som 
følge af  ændringen i medfør af  lovgivningen 
skal omvurderes samt at ændringen skyldes 
forhold, som ejeren har foranlediget eller 
ejeren har indflydelse på. 
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• Hvad er virksomhedens position i dag?

• Hvilke strategiske ønsker er der til fremtiden? 

• Hvordan ser virksomhedens omverden ud? 

• Hvilke ydre påvirkninger og trends er der i 
samfundet lige nu, og hvordan udvikler de 
sig i fremtiden? 

Tager vi det sidste spørgsmål om påvirkninger 
og trends, er det især bæredygtighed, der skal 
tænkes ind i de langsigtede strategier. Alt tyder 
på stigende krav fra det omgivende samfund, 
”License to produce”. Finansieringsmæssigt 
er der også signaler om, at der stilles krav om 
bæredygtighed og ikke mindst dokumentation 
herfor. 

Strategi & bæredygtighed

Hvilke bæredygtighedsområder giver så 
mening på et landbrug? Det kan være mange 
ting, men overskriften må være sund fornuft, 
fx:

• Optimal ressourceanvendelse (mere output 
for mindre input – det vi altid har arbejdet 
med i landbruget)

• Økonomisk robusthed (sikre en virksomhed, 
der kan håndtere økonomiske stød)

• Ledelse og arbejdsforhold (god ledelse & 
forhold for medarbejdere)

• Sundhed og velfærd hos produktionsdyr 
(danner basis for gode produktionsresultater)

Andre eksempler er målsætninger på 
vandmiljø, biodiversitet mm. 

Alt sammen emner, som påvirker det 
strategiske valg i landbrugsvirksomheden.

Skrevet af 

Økonomikonsulent Ulrik Simonsen, 
uls@khl.dk

rbejdet med strategi og retning er betydningsfuldt for enhver 
virksomhed. Strategiske overvejelser kræver tid, lederskab og 

ikke mindst at arbejde med en række spørgsmål.
A

Få tjek på naturen!

Naturtjekket er et enkelt redskab, som giver 
dig et overblik over hvordan du bedst kan 
beskytte, tilgodese og forvalte den natur, der 
er på din ejendom og hvordan der evt. kan 
etableres ny natur.

Skrevet af 

Miljøkonsulent Lene Egtved 
Andersen, lea@khl.dk

vilke indsatser skaber den 
største effekt på naturen og 

biodiversiteten på din ejendom?
H Naturtjekket består af  et besøg, hvor 

ejendommens naturværdier gennemgås. 
Herefter udarbejdes en rapport, hvori man ud 
fra et scoresystem let kan få et overblik over, 
hvor ejendommens største naturværdier er. 

Rapporten består desuden af  en beskrivelse af  
hvilke konkrete tiltag, der kan gavne naturen 
og biodiversiteten.

Hvis du er interesseret i at få lavet et Naturtjek 
på din ejendom eller høre nærmere, kan du 
kontakte mig.

”Det handler om 
at være på forkant 
- og for mange er 
det faktisk ganske 
små tiltag, der i 
begyndelsen kan 
gøre en forskel.

Skrevet af 

Driftsøkonomikonsulent Christian 
Raun, chr@khl.dk

Det skyldes, at der i bæredygtighed både indgår 
målbare faktorer såsom CO2-belastning, 
økonomi med videre samt ikke målbare 
faktorer som fx livskvalitet og arbejdsklima.

En RISE-analyse er et internationalt 
anerkendt værktøj, som giver et bud på graden 
af  bæredygtighed på bedriften. I analysen 
fokuseres der på 10 forskellige områder, 
herunder også de bløde værdier. Resultatet 
vises overordnet i et ”spindelvævs-diagram”. 

RISE-analysen udarbejdes ved, at hele 
bedriften gennemgås sammen med en 
certificeret rådgiver. Alle oplysningerne samles 
i RISE-programmet, hvorefter resultaterne 
vises nemt og overskueligt i diagrammet, 
hvor både gode og mindre gode faktorer 
synliggøres.

Med en RISE-analyse kommer du hele vejen rundt om din 
bedrift

RISE-værktøjet er landmandens værktøj. Det 
er således alene landmanden, som tager stilling 
til eventuelle indsatsområder på bedriften. 
Rådgiveren laver en udførlig rapport, og 
hjælper med at give forslag til indsatsområder. 

Ønsker du at sætte fokus på bæredygtigheden 
på din bedrift og ønsker du at skabe 
forbedringer i fremtiden, er RISE-analysen 
måske noget for dig.

KHLs RISE-konsulenter er Inger Knude og 
Christian Raun. Ring på +45 7634 1700, og 
spørg efter dem.

æredygtighed bliver mere 
og mere aktuelt i samfundet 

og derfor også i landbruget - 
men i landbruget kan det være 
vanskeligt at opgøre præcist.

B

Resultatet af en RISE-analyse er her vist som et spindelvæv, der giver et visuelt overblik over 
bæredygtigheden på en bedrift. Resultaterne ligger på en skala fra 0 til 100 inden for hvert af 
de de 10 områder, der måles på. 0 er centrum af spindelvævet og 100 svarer til spindelvævets 
yderkant. Rød = lav score, gul = middel score og grøn = høj score.
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Seneste nyt om renter

Ingen modregning på løn-
sedler

Jordprøver

Det betyder, at den effektive lange rente er 
gået fra ca. 0,75 % til 1,25 % siden årets start, 
hvilket mest er sket i årets første fire måneder. 

De stigende lange renter har ikke været at 
genfinde på de korte renter, som har holdt sig 
negative. Set ud over Europa har det kun været 
i de lange danske realkreditobligationer, hvor 
kurserne er faldet og skyldes et relativt stort 
udbud af  obligationer, en korrektion i markedet 
og ikke mindst inflationsforventninger og 
stigende renter i USA.

Overordnet set er der forventninger om 
kursstigninger og dermed rentefald i den 
kommende periode.

Pr. 1. januar 2021 er der kommet nye regler 
vedrørende ansættelse af  udlændinge med 
opholdstilladelser og udbetaling af  deres løn.

De nye regler gælder kun førstegangs-
ansøgninger, altså nye ansøgninger, som er 
blevet indgivet efter d. 1. januar 2021 (der 
skal ikke ændres i forlængelsessager, da de 
bliver behandlet på de vilkår, som den første 
ansøgning blev indgivet på).

SIRI (Styrelsen for International Rekruttering 
og Integration) vil ikke give opholdstilladelse 

Her er det primært den europæiske centralbanks 
fortsatte pandemi opkøbsprogram, som 
giver udslaget og hvor næste møde er den 
10. juni, som her kan give en retning for den 
kommende tid.

Når vi taler om inflationsforventninger er 
det skabt af  flaskehalse, som betyder, at det 
generelle prisniveau, dvs. inflationen, er steget 
på visse varegrupper. Det er særligt inflationen 
i USA, som er steget og som er uforudsigelig 
pt. Det vurderes, at der hovedsageligt er tale 
om midlertidige prisstigninger, hvorfor det 
ikke forventes, at inflationen for alvor vil blive 
et tema i årene fremover.

Centralbankerne styre pengepolitikken med 
hård hånd, og vi har ikke længere indeksering 
af  lønninger etc. Der er også eksempler på 
varegrupper, som aldrig har været billigere end 
de er lige nu. 

Landbruget står for mellem knap 10 % og 
op til ca. 40 % af  klimagasudledningen i 
de kommuner, KHL samarbejder med. I 
flere kommuner indbyder man landbruget 
til at indgå i partnerskaber, hvor målet er, 
at landbrug og kommune i et forpligtende 
samarbejde forsøger at hjælpe hinanden til at 
bidrage med fremtidens løsninger.

Landbruget har flere håndtag, som kan hjælpe 
med reduktionen af  klimagasser, hvad enten 
vi taler udtagning af  lavbundsjorde, eller 

som vært for placeringer til biogas, solceller 
og vindmøller. Og på den længere horisont 
nye teknologier som lagring af  biokul i 
landbrugsjord.

Men løsningerne indebærer oftest også 
dilemmaer, hvor forskellige hensyn og 
interesser skal kunne forenes. Samtidig 
giver de gængs anvendte regnemetoder også 
udfordringer i forhold til hvor eventuelle 
reduktioner skal tælles med.

Derfor er det vigtigt, at landbruget er med ved 
bordet. 

Landbruger er en del af 
kommunernes klimaplaner

Regnskabsassistent Charlotte 
Krogh Pontoppidan

- har 30 års jubilæum d. 1. august 2021.

Afdelingsleder Økonomi & HR-
chef Marie Kock Pedersen

- havde 20 års jubilæum d. 1. juni 2021.

Regnskabsassistent 
Birte Viuf

- har 40 års jubilæum d. 15. juli  2021.

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

Skrevet af 

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

æsten alle kommuner arbejder med ambitiøse klimaplaner. 
KHL og landbrugets organisationer er i den forbindelse indbudt 

til en række møder og workshops med stort set alle vores lokale 
samarbejdskommune, hvor klima er på dagsordenen.

N

e første tre måneder af 2021 gav en rentestigning på de lange 
30-års renter med ca. 0,35 % og april/maj har givet yderligere ca. 

0,15 %.
D

remover må der ikke ske modregning på lønsedler til udlændinge 
med opholdstilladelse (ikke EU-borgere).F

ook nu, hvis du ønsker udtagning efter høst 2021. Kontakt din 
planteavlskonsulent, og bestil tid.B

Skrevet af 

Chefkonsulent Jørgen Thorø,
jft@khl.dk

Skrevet af 

Regnskabsassistent Charlotte Krogh 
Pontoppidan, ckp@khl.dk

i sager, hvor der fx står i kontrakten, at der 
stilles et værelse til rådighed, og at huslejen 
trækkes på lønsedlen efter skat. Træk i 
nettolønnen for en aconto udbetaling er også 
forbudt. 

Af  lovforslag L92 fremgår det, at der er et krav 
om aflønning i form af  likvide midler. Dvs. 
hele lønnen skal udbetales, og efterfølgende 
skal arbejdsgiver opkræve husleje eller lign. 
Bødeniveau for overtrædelse starter ved 10.000 
kr. pr. påbegyndt måned, og kan forhøjes, hvis 
der er skærpende omstændigheder.

Landbrug & Fødevarer vil arbejde på at 
få ovennævnte ændret, men det kan blive 
svært, da der er tale en lovændring og ikke en 
bekendtgørelse.

Billedtekst: Klimatopmøde med Vejle Kommune og landbruget fredag d. 11. juni i Vingsted startede 
med en besigtigelse af lavbundsarealer i Vejle Ådal.


