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Gigantisk regning på vej til landbrugene i oplandet til 
Kolding Fjord

Præcisionsjordbrug - husk logfilerne

Landbrug i det sydlige Jyl-
land står over for skrappe, og 
for nogen også urealistiske, 
krav til reduktion af kvælstof 
i den kommende vandplan-
periode. Kolding Fjord er 
blandt de vandoplande, som 
vil få de hårdeste krav.

Reduktionsmålene kan kun 
nås med øget braklægning
Reduktionsmålene skal op-
nås enten via kollektive 
tiltag som vådområder og 
minivådområder eller ved 
dyrkningsrestriktioner. Skal 
kravene til Kolding Fjord 

Kravene til kvælstofre-
duktion i de kommende 
vandplaner er surrea-
listisk læsning for en 
række vandoplande, 
ikke mindst Kolding 
Fjord.

opfyldes alene med tiltag 
på dyrkningsfladen, vil det 
resultere i en samlet tab på 
over 46 mio. kr., svarende til 
et tab på ca. 3.500 kr. pr. ha.
Dette viser en økonomia-
nalyse, som KHL netop har 
fået udarbejdet af SEGES. 
Kravene rammer arealer på 
godt 13.000 ha med kon-
ventionel drift og efteraf-
grødekrav. Analysen tager 
udgangspunkt i de faktiske 
data på markniveau, jordty-
per, sædskifter, udbytter og 
brugstyper og den viser, at 
miljømålene ikke kan opnås 
ved yderligere efterafgrøder 
og normreduktioner.
Derfor er voldsom øget 
braklægning reelt eneste 
mulighed for målopfyldelse. 
I gennemsnit står 45 % af op-
landet til at skulle braklæg-
ges, hvis kravene skal op-
fyldes. I en tid med spirende 
fødevarekrise er det den helt 
forkerte vej.

Straffeaktion for landman-
den anes i horisonten
KHL har sideløbende fået ud- 
arbejdet en faglig fjordrap-
port ved SEGES som viser, 
at vandets opholdstid i Kol-

ding Fjord kun er få uger. De 
kraftige strømforhold i det 
nordlige Lillebælt betyder, at 
vandet i fjorden jævnligt ud-
skiftes, men størsteparten af 
kvælstoffet fra landbrugsjord 
udvaskes i vintermånederne. 
Samtidig er det kendt vi-
den, at algeopblomstring og 
iltsvind hører sommeren til.

For at komme helt i mål med 
præcisionsjordbrug som al-
ternativ til efterafgrøder, er 
det vigtigt, at de såkaldte 
as-applied filer hentes ud af 
terminalen og gemmes på 
computeren eller indlæses i 
fx Cropmanager.

målrettet på at påvirke be-
slutningstagerne frem til den 
”second opinion”, som er en 
del af den kommende vand-
planproces. De urealistiske 
krav skal fjernes.

Byd ind med minivådom-
råder
Det er helt afgørende, at land- 
bruget forsat giver ”fuld 

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

Vi står derfor i en situation, 
hvor landbruget i Kolding- 
området kan blive ramt af en 
kæmpe straffeaktion uden, 
at miljøet i fjorden reelt bli-
ver forbedret. Vandplanerne 
er i høring frem til 22. juni, 
og KHL arbejder sammen 
med vores sydjyske 
kolleger på et fælles hørings-
svar. Samtidig vil vi arbejde  

skrue” med de kollektive ind- 
satser, som staten finansierer. 
Derfor en klar opfordring til 
fortsat at byde ind med area-
ler til anlæg af minivådom-
råder og vådområder.
Hvis landbruget ”leverer” på 
de kollektive indsatser, styr-
ker vi kampen for at undgå 
dyrkningsrestriktioner.

Chefkonsulent Lars Schmidt &
Formand Hans Damgaard

Planteavlskonsulent Henrik 
Mulvad Madsen, hmm@khl.dk

Ved stikprøvekontrol skal 
filerne nemlig kunne frem-
vises i shape-format.
De forskellige terminaler 
udlæser ikke nødvendigvis 

filerne i netop dette format, 
så vi opfordrer til, at man 
tjekker op på dette, inden 
sprederen parkeres for sæ-
sonen.

Har du behov for mere info 
eller sparring på opgaven, 
kan du kontakte Jens Hansen 
eller Henrik Mulvad.

’’ Præcisionsjordbrug 
er i stærk fremgang - 
få individuel sparring 
hos os
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EU’s ledere er blevet enige 
om at udfase en stor del af 
den russiske olieimport. 
Det vil uden tvivl få Rus-
land til at lukke yderligere 
for gassen til hele Europa, 
som så vil kaste EU ud i en 
recession.
Det kan her blive nødven-
digt med energirationering, 
og et bud fra flere europæ-
iske banker er, at det euro-
pæiske BNP kan falde med 
omkring 3-4 %.

Prisfald eller prisstigning
Den manglende gas og olie 
vil få oliepriser til at stige 
yderligere. En høj energi-
pris vil lægge et hårdt pres 
på europæiske produktions-
virksomheder, og det vil 
sprede sig som ringe i van-
det.

Gassen går snart af rentebal-
lonen
En udfasning af en del 
af den russiske olieim-
port vil få oliepriserne 
til at stige yderligere, 
men får det også ind-
flydelse på renten?

Vi har siden marts set afta-
gende aktivitet i byggesek-
toren, og på et tidspunkt vil 
der kunne ses prisfald på de 
råvarer, hvor energi ikke er 
en væsentlig del i produkti-
onen og hertil faldende lan-
ge renter.

Aftagende inflation
Det bliver her afgørende, 
hvordan centralbanker-
ne reagerer. Udfordringen 
er nemlig, at økonomien i 
forvejen er presset af høje 
inflationstal, som FED og 
ECB vil bekæmpe ved at 
hæve styringsrenterne.
Ved en recession kan de bli-
ve tvunget til at holde de le-
dende renter uændret for at 
afbøde krisen.

ESG står for Enviromental, 
Social & Governance og 
dækker over en række bæ-
redygtighedstemaer. ESG 
bruges til at vurdere, hvor-
dan virksomheder agerer i 
forhold til bæredygtighed.
I alle brancher øges kravet 
til bæredygtighed, også i 
landbruget. Derfor skal vi 
fremover øve os i at tænke 

ESG i landbruget

ESG-perspektivet ind, når 
vi kommunikerer omkring 
virksomheden.
Dette gælder over for de 
finansielle partnere både i 
forhold til prisen på penge 
og i forhold til virksomhe-
dens evne til langsigtet vær-
diskabelse / vækst.
For andre samarbejdspart-
nere og lokalområdet kom-
mer ESG-perspektivet til at 
være ”license to operate”. 
Værktøjet til at håndtere alt 
dette på operationel måde 
bliver ESG ledelsesrappor-
tering, altså en systematisk 
ramme for arbejdet, der gi-
ver: 

Det handler om at dokumentere det, du allerede gør i dag samt at være 
fremsynet og have en strategi- og handlingsplan for bedriften.

Vi skal huske, at det er en 
energiinflation, vi har, og 
derfor vil den være aftagen-
de med mindre, det får lov 
til at forplante sig til alle va-
regrupper.

Flere penge i omløb
Centralbankerne kan skabe 
vedvarende inflation ved at 
trykke flere penge end der 
bliver efterspurgt.
Under finanskrisen, og ikke 
mindst COVID-19, har der 
været store obligationsop-
køb, hvilket der nu ligger 
en strategi for skal bringes 
tilbage.
Styringsrenterne vil kunne 
afspejles i de korte låneren-
ter.

Analysér din bedrifts robusthed med BusinessRate

Landbrugets gæld er falden-
de og mindre rentefølsom, 
da andelen af variabelt for-
rentet lån samt andelen af 
bankfinansiering er falden-
de. 
For få år siden blev svine-
producenternes robusthed 
styrket med baggrund i en 
højkonjunktur i afregnings-
priserne. Nu ser vi ind i af-

regningspriser, der påvirker 
robustheden for planteavle-
re og mælkeproducenter. 
Der er heller ingen tvivl om, 
at landbruget får brug for 
øget robusthed med de ud-
fordringer der kommer fx 
CAP-reformen, landbrugs-
aftaler, ESG-mål osv. 

Hvordan måler vi bedrif-
tens robusthed?
SEGES har lanceret et nyt 
ratingværktøj, BusinessRa-
te, som er et værktøj spe-
cielt udviklet til landbruget. 
Det giver indsigt i bedrif-
tens økonomisk styrke og 
robusthed, men kan også 
identificere potentialer og 
give ”early warnings” på 
områder, der kræver op-
mærksomhed. 
BusinessRate rangerer de 
væsentligste økonomiske 
forhold, som har betydning 
for bedriftens rating score, 
og giver indsigt i og forstå-

Landbrugets robust-
hed er blevet styrket 
gennem de seneste 
år, og tallene viser, at 
landbrugets samlede 
gæld nu er under 300 
mia. kr.

else for, hvordan ratingen 
fremkommer. Samtidig er 
det muligt at benchmarke 
mod samme bedriftstype. 
En anden mulighed i Bu-
sinessRate er scenariebe-
regninger. Her rater man 
på strategiske overvejelser 
og kan indtaste fx investe-
ringer eller opkøb i bereg-
ningsmodellen, og ende 
med at se resultatet af den 

ønskede disponering i sel-
ve rating-beregningen. Er 
ratingscoren som hidtil? Er 
den forbedret eller påvirkes 
ratingscoren i negativ ret-
ning?

Styrk samtalen med de fi-
nansielle samarbejdspart-
nere
BusinessRate er altså et 
dialogværktøj, der både 

kan identificere bedriftens 
økonomi og robusthed, men 
også anvendes til at se resul-
tatet af eventuelle strategi-
ske overvejelser. Vælger du 
at bruge BusinessRate, har 
du et godt udgangspunkt til 
samtalen med dine finan-
sielle samarbejdspartnere, 
hvor de nemt kan se resul-
taterne og lade dem indgå 
i deres vurdering af bedrif-

Driftsøkonomikonsulent Jens 
Brandenborg, jbr@khl.dk

Driftsøkonomikonsulent Ulrik 
Simonsen, uls@khl.dk

Cheføkonom Jørgen Thorø, 
jft@khl.dk

• Overblik og gennemsig-
tighed på virksomheden 
i relation til ESG

• Systematisering og stra-
tegi til forbedringer og 
tiltag på de områder, der 
sættes i fokus

Der er ingen specifikke 
standardkrav eller en facit-
liste til ESG-rapporten. Det 
betyder, at du kan sætte dit 
eget aftryk på, hvordan din 
virksomhed skal præsente-
res på ESG-scenen. 
På KHL har vi en fleksibel 
skabelon, der kan tilpasses 
individuelt til virksomhe-
den, og vi er klar til at hjæl-
pe dig med arbejdet.

tens økonomi og robusthed 
– både nu og ved en eventu-
el ændret produktion.

Gå i dialog
Tag en snak med din konsu-
lent og få vurderet, om der 
er behov for at få analyseret 
din bedrifts robusthed.
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Mangler du overblik over, 
hvad der findes af natur på 
din ejendom og hvilke ind-
satser, der skal til for at gav-

Få tjek på naturen
ne naturen, så er et naturtjek 
måske noget for dig.
Naturtjek er et enkelt red-
skab, som giver dig et over-
blik over, hvordan du bedst 
kan beskytte og forvalte den 
natur, der er på din ejendom 
og hvordan der eventuelt 
kan etableres ny natur. Na-
turtjekket kan samtidigt 
inddrages i dit arbejde med 
ESG-rapport.
Hvis du er interesseret i at 
høre mere, er du velkom-
men til at kontakte mig.

Onsdag d. 22. juni = Hvededag 2022
Vil du naturen og bio- 
diversiteten på din 
ejendom, kommer du 
langt med et Naturtjek.

Miljøkonsulent Lene Egtved 
Andersen, lea@khl.dk

1. juli 2022: Forbud mod dyrkning, 
gødskning og sprøjtning af §3 arealer

De §3 beskyttede naturarea-
ler bliver fra 1. juli omfattet 
af et totalt forbud imod gøds-
kning, sprøjtning og om-
lægning. Hidtil har man lov-
ligt kunnet opretholde evt. 
hidtidig drift med gødsk- 
ning, sprøjtning og omlæg-
ning af fx engarealer.

Søg erstatning eller 
dispensation, hvis din 
bedrift rammes hårdt 
af forbuddet.

Advokat Mette Hjøllund-Jensen, 
mhj@khl.dk & chefkonsulent 
Lars Schmidt, las@khl.dk

Tidligere lovforslag hentet 
i skabet
Lovgivning om totalt forbud 
om dyrkning af §3 arealer 
har tidligere været fremsat, 
men blev tilbagerullet af et 
nyt flertal i Folketinget. I 
2020 genfremsatte den nu-
værende regering forslaget 
om totalt forbud, og pr. 1. 
juli i år er det slut med dyrk-
ning af §3 arealer.
Hidtidig drift med afgræs-
ning og slæt kan fortsætte, 
men fremover uden gød-
ning. Hidtidig, jævnligt ved-
ligehold af dræn og grøfter 
kan også fortsætte. Men det 
er vigtigt ikke at lade stå til, 
hvis fx et engareal begynder 
at blive mere vandlidende 
end normalt.

Hvordan dyrker jeg 
den bedste og mest 
udbytterige hvede - og 
hvad byder fremtiden 
på inden for avl af hve-
de?

Planteavlschef Anders S. Musse, 
asm@khl.dk

Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 
10.00 går det løs i Hader-
slev.
Hvededagen er tilbage, og 
fra i år er KHL, sammen 
med SLF og LRS, medar-
rangør.
Kom og ser et utal af hve-
deforsøg og bliv klogere på, 
hvordan fremtidens hvede-
produktion skal klares.

Program
kl. 10.00: Åbning ved Søren Laustsen, medlem af Sektorbestyrelsen Planteproduktion 
& bestyrelsesmedlem i SLF
kl. 10.15: 1. rundvisning
kl. 12.00: Pause – Vi er vært med vand, øl og pølser, og er god for en inspirerende snak 
om hvededyrkning
kl. 12.45: Sprøjtebane med spotsprøjtning
kl. 13.30: 2. rundvisning
kl. 15.30: Sprøjtebane med spotsprøjtning
kl. 16.00: Afslutning

På en post er der fokus på 
præcisionsjordbrug, og vi 
får besøg af nogle sprøj-
teproducenter, der tester 
sprøjtebanen af og viser 
spotsprøjtning i praksis.
Mød dine lokale planteavls-
konsulenter samt repræsen-
tanter fra planteværnsfirma-
erne.
Adresse: Sæt GPS’en til Ul-
tangvej 26, 6100 Haderslev, 
og følg pilene det sidste 
stykke vej.

Her vil muligheden for at 
vedligeholde dræn eller 
grøfter inden for få år kun-
ne mistes, hvis der indfin-
der sig en ny naturtilstand. 
Vær også opmærksom på, at 
omdriftsarealer hurtigt kan 
vokse ind i §3, hvis dræn 
ikke vedligeholdes.

Dispensation og/eller er-
statning
Dyrkningsforbuddet er med 
begrænset dispensations-
mulighed, og som udgangs-
punkt uden erstatning, 
medmindre forbuddet på 
baggrund anses for så ind-
gribende, at der er tale om 
ekspropriation.
Har du større arealer, som 
rammes af det nye forbud, 

fx hvis §3 arealer udgør en 
væsentlig del af bedriftens 
harmoni eller foderareal, er 
det vigtigt, at du giver dig 
til kende, så krav om er-
statning eller mulighed for 
dispensation kan rejses.
Den nye lov ser desværre 
også ud til at ville forringe 
mulighederne for erstatning 
ved deltagelse i ordninger 
med udtagning af klima- 
lavbundsarealer mv.
Miljøstyrelsen åbner op for 
muligheden for online at 
anmelde krav omkring d. 1. 
juli 2022. Det anbefales at 
søge rådgivning.    
Landbrug og Fødevarer ar-
bejdet intenst på at få ud-
fordringerne vedrørende §3 
arealer ændret.

Så er der åbnet for de endeli-
ge slutafregninger.
Det gælder godtgørelse, 
som er modtaget helt tilbage 
fra d. 9. juli 2020 til og med 
d. 28. februar 2022.

Slutafregning af 
COVID-19 tilskud
Hold øje med din 
e-Boks, og giv os be-
sked i det øjeblik, du 
modtager information 
om din endelige slutaf-
regning.

Økonomikonsulent Jesper 
Nedergaard, jne@khl.dk

Det er derfor vigtigt at hol-
de øje med din e-Boks, hvor 
der vil komme oplysninger 
om din slutafregning.
Når du modtager dette, vil 
vi gerne, at du sender be-
sked til os hurtigst muligt.
Fristen for at indsende do-
kumentation til Erhvervs-
styrelsen er den 30. septem-
ber 2022.
Grundet travlhed med regn-
skabsafslutninger har KHL 
bedst mulighed for at hjælpe 
med indsendelse af doku-
mentation til Erhvervssty-
relsen efter 1. juli 2022. 
Har du spørgsmål, er du al-
tid velkommen til at kontak-
te din assistent.
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Majmarked - landbruget kom til byen
Traditionen tro var 
KHL på plads, da Kol-
ding by, efter to års 
ufrivillig Corona-ned-
lukning, igen invitere-
de til majmarked.

Bestyrelsesmedlem
Keld Eg Hjort

Miljøkonsulent 
Lene Egtved Andersen

- har 15 års jubilæum d. 16. august 2022.

Regnskabsassistent 
Charlotte Krogh Pontoppidan

- fylder 50 år d. 14. september 2022.

Driftsøkonomikonsulent 
Christian Raun

- fylder 50 år d. 10. august 2022.

Efter to år uden majmarked, 
i Kolding midtby, var KHL 
igen på scenen fredag efter 
Kristi Himmelfartsdag med 
traktorer, korncontainer, 
grise, kalve, kyllinger og 
meget mere.
Der var gættekonkurrence 
om kornarter, og uddeling 
af blomsterblanding.

Alt dette for at vise flaget fra 
landbruget side, og få en god 
snak land og by imellem.

Fokusgruppe Åbent Land-
brug
For at få tingene til at klappe 
sådan en dag, er der et stort 
stykke arbejde, der skal gø-
res i Fokusgruppe Åbent 
Landbrug.
Det er vigtigt, at der løftes i 
flok og i den forbindelse vil 
jeg gerne sige tak for det gode 
samarbejde, der er i Fokus-
gruppen og en særlig tak til 
Pia Momme, KHL og Søren 
Bloch for at være tovholdere. 
Uden de to ville vi nok ikke 
nå så godt i mål, som vi gør.

På trods af regn og blæst var 
der glade børn på karamel-
jagt i korncontaineren, og 
fuld gang i melproduktionen 
ved kværnene og valserne.

Åbent Landbrug i september
Næste store opgave i Fokus-
gruppen bliver Åbent Land-
brug, der holdes søndag d. 
18. september i hele landet.
Der vil i KHL-regi være ét 
stort Åbent Landbrug og 
en håndfuld mindre arran-
gementer. Disse er selv- 
kørende og med et begrænset 
antal deltagere, som fx gør 
det muligt og attraktivt for 
griseproducenter og mindre 
landbrug at være værter.
Det har medvirket til, at jeg 
nu kan se mig selv i værtsrol-
len, og vi ser frem til at åbne 
dørene på Dalhus og vise 
vores stalde og grise frem d. 
18. september.

Lovforslaget skal gøre det 
muligt for folke-, senior- og 
førtidspensionister at mod-
tage deres pension uafhæn-
gigt af, om deres ægtefælle 
eller samlever har en ar-
bejdsindkomst.

Nyt om folkepension, senior-
pension og førtidspension

Personalenyt

Der lægges op til, at det kun 
er ægtefællens arbejdsind-
komst, der ikke tæller med. 
Det betyder, at udbetalinger 
fra private pensionsordnin-
ger samt kapitalindkomst 
og aktieindkomst stadig vil 
kunne føre til nedsættelse af 
pensionen.
Der ændres heller ikke i de 
eksisterende fradragsgræn-
ser, aftrapningsprocenter og 
satser i pensionssystemet.

Disse tre pensioner går 
under fællesbetegnel-
sen sociale pensioner, 
og her er fremsat et 
lovforslag, hvor mod-
regning af ægtefælles 
arbejdsindkomst i pen-
sionen forventes afskaf-
fet pr. 1. januar 2023.

Lovforslaget forventes ved-
taget i løbet af juni måned 
2022.
Herudover vil der forment-
ligt senere på året blive 
fremsat endnu et lovforslag 
om at afskaffe modregning 
i folkepensionens grundbe-
løb og pensionstillæg som 
følge af egen arbejdsind-
tægt. 
Vi afventer med spænding 
de endelige lovforslag.

Økonomikonsulent Jesper 
Nedergaard, jne@khl.dk

Søndag d. 26. juni fra kl. 
10.00 - 15.00
kan du blandt andet få svar 
på ovenstående spørgsmål, 
når vi holder Familiedag 
hos Nordbæk Landbrug i 
Egtved.
Vi har inviteret flere spæn-
dende personer til at fortæl-
le vidt og bredt om, hvad du 
kan se og opleve i naturen. 
Mød blandt andet TV-vært 
Morten DD, falkonéren Lou-
ise fra Samsø med hendes 
smukke fugle samt de to 

Familiedag hos 
Nordbæk Landbrug
NATUR - KVÆG - MASKINER - HYGGE
Ved du, hvilke in-
sekter, der lever i en 
kolort? Har du mærket 
suset fra et vingeslag? 
Kender du til livet un-
der vandoverfladen?

naturvejledere Finn Lillet-
horup fra Økolariet i Vejle 
samt Peer Høgsberg, der tid-
ligere har arbejdet på Ving-
stedcentret.
Du kan også sparke dæk på 
gårdens nye maskinpark el-
ler finde nostalgien frem i 
den store veteranpark, lege i 
sanddyngen, møde tyren og 
måske endda klappe nogle 
af de små kalve

Tilmelding til Familiedag
skal ske på www.khl.dk se-
nest onsdag d. 22. juni.

Bemærk
- at arrangementet kun er 
for KHLs medlemmer og 
kunder samt medlemmer 
af Hereford Klubben.

Vi glæder os vildt til at tage 
imod dig og familien - ses ...

Vi ønsker dig 
og din familie 
en rigtig god 

sommer


