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Smid ikke guld på gaden

Info

20-30 år gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din
landbrugsejendom.
Niels Aksel Dalgas, skatterådgiver, nad@sagro.dk, tlf. 76 60 24 70
Når du sælger ejendommen, skal der opgøres ejendomsavance og genvundne
afskrivninger eller tab på bygninger efter afskrivningsloven.
Til brug for denne opgørelse skal vi bruge samtlige dine skatteregnskaber helt
tilbage fra og med det år, hvor du købte ejendommen. Du opfordres derfor til at
gemme alle dine skatteregnskaber – også selv om de er 20 eller 30 år gamle.
Selv om du efter bogføringsloven ikke skal gemme bilag og regnskaber i mere
end 5 år, er det en god idé at gemme skatteregnskaberne.
Din revisor har nok også ofte gemt en del af regnskaberne – særligt for de senere år, hvor de ligger elektronisk. Men vi er desværre ofte ude for, at ikke alle
gamle skatteregnskaber kan fremskaffes – særligt hvis du i ejertiden har skiftet
revisor.
Derfor anbefaler, vi at du selv gemmer alle skatteregnskaber. Så er du sikker på
at kunne få lavet en korrekt opgørelse, når du sælger ejendommen.
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Sidste frist for hektarstørre er 21. april
Der er hvert år nogen, som glemmer at få indsendt deres hektarstøtteansøgning.
Du kan ansøge forsinket indtil 16. maj 2017. Din støtte bliver nedsat med 1 pct.
pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen.
Kontakt din planterådgiver i god tid, så der kan findes plads i kalenderen, især
hvis der skal overdrages betalingsrettigheder.
Sørg også for at forny din fuldmagt til SAGRO Planter, hvis den er udløbet. Har
du brug for hjælp, så kontakt din planterådgiver eller én af vore sekretærer.

Sådan søger du til marker under 0,30 ha
Du kan kun søge grundbetaling til marker under 0,30 ha, hvis de deler markgrænse med
en anden af dine marker i samme markblok. Skemakontrollen vil blokere for det, hvis
markerne ikke deler markgrænse, og de ikke tilsammen udgør mindst 0,30 ha. Marker
med permanent græs og marker i omdrift anses ikke for sammenhængende.
Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Nu er kvælstofprognosen offentliggjort
Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et mindre behov for tilførsel af
kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver, da der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt.
Det større indhold af kvælstof i jorden hænger sammen med, at nedbøren i hele landet
i efterår- og vintermånederne har været ca. 132 mm lavere end gennemsnittet de foregående 10 år. Den lavere nedbørsmængde har varieret mellem landsdelene, hvorfor
kvælstofprognosen for 2016 regionaliseres i to områder: A og B. I område A har nedbøren ligget 92 mm under gennemsnittet for de sidste 10 år. I område B ligger nedbøren
179 mm under gennemsnittet.
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Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Kvæg

Udbetaling af slagtepræmie for året 2016
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender brevene til de landmænd, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, og som har slagtet mindst fem præmieberettigede dyr i 2016. Brevene bliver sendt i Tast selv-service. Hvis du finder fejl i oversigten, skal du kontakte
CHR eller slagteriet. Hvis CHR eller slagteriet retter fejlen, skal du sende en beskrivelse
af rettelsen med dokumentation til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Herefter tager de
stilling til, om ændringen får betydning for dine slagtepræmier. Bemærk dog, at det nu
er for sent at indberette flere slagtede dyr for 2016.
I løbet af uge 13 vil knap 4.400 landmænd modtage 780 kr. pr. dyr, der er slagtet i 2016
og godkendt til præmie. Der er i 2016 slagtet ca. 230.000 dyr, hvilket er ca. 7.000 flere
end i 2015. Da den samlede pulje er uændret, er præmien pr. dyr lidt lavere end ved
sidste udbetaling.
•

Slagtepræmien gives ved slagtning af kvier på højst 16 måneder og tyre eller
stude på højst 30 måneder.

•

Du skal være tilmeldt slagtepræmieordningen og have leveret mindst fem
præmieberettigede dyr til slagtning i 2016 for at få præmien. Tilmeldingen sker
i fællesskemaet.

Læs mere om ordningen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.
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Økonomiske konsekvenser ved at lægge jord til et vådområde
De forventede økonomiske konsekvenser af at lade jord indgå i et vådområdeprojekt
afhænger af nuværende driftsform og indtjening, om arealet sælges nu eller beholdes,
og af lodsejers forventninger til jordprisen efter 20 år med uændret drift eller med
vådområde. SEGES har i nogle eksempler regnet på konsekvenserne.
Hvis jorden sælges nu mod passende kompensation, og der eventuelt handles
erstatningsjord, må de økonomiske konsekvenser forventes at være neutrale.
Såfremt arealet beholdes, og der opnås fastholdelsestilskud, udgør disse 3.500 kr. pr.
ha pr. år på omdriftsrealer, 1.800 kr. pr. ha pr. år på permanente græsarealer og 300 kr.
pr. ha pr. år på naturarealer.
Beregningseksempler for sand- og humusjord viser, at de 20-årige tilskud kan
kompensere for tab i driftsindtjening på naturarealer, permanent græs og
korndyrkning, og samtidig kompensere for hele værditabet eller en god del af det
værditab, der må forventes på arealerne ved overgang til vådområde.
Permanent græs og særligt omdriftsarealer på lerjord viser, at det ikke er økonomisk
attraktivt at lægge jord til et vådområdeprojekt alene kompenseret med
fastholdelsestilskud.
De forventes økonomiske konsekvenser vises med beregningseksempler.
Se mere LandbrugsInfo eller kontakt din rådgiver.

Biavl

Nyt vejledende kort til økologisk biavl i 2017
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør nu et kort,
der kan vejlede kommende økologiske biavlere om,
hvor økologisk biavl forventes at kunne godkendes i
2017. Kortet er således et hjælpeværktøj til dig som
biavler, så du kan se, om der kan forventes mulighed
for økologisk biavl i 2017 i dit nærområde.
Se kortet på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.
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Lidt nøgletal om dansk landbrug

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder:
Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf
plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO. Dette FlexNyt er udgivet
tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES,
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596
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