
 

 

Prisliste 2022 

 
 

Alle priser er eks. moms.                                                                                                  

Hvor ikke andet er angivet, er prisen pr. time.                                                             

Der tages forbehold for trykfejl eller ændringer. 

 

 



KONTINGENT 
 

AKTIVE MEDLEMMER 
 

Bedriftsmedlemmer: 
Kontingentet til LHN samt Landbrug & Fødevarer er baseret på et grundkontingent 
samt den landbrugsmæssige produktion.  
Den produktionsafhængige betaling baseres på: 
- Det landbrugsmæssige areal; de hektarer hvortil der er søgt grundbetaling.  
- Den animalske produktion; betaling pr. 100 KgN indberettet i gødningsregnskab. 
Satser: 

Grundkontingent 1.800 kr. 
Pr. ha 27 kr. 
Pr. 100 KgN 22 kr. 
Kontingentloft 12.000 kr. 

 

 

Medejer- og driftsleder                                                 1.500 kr./år 
Bortforpagter 2.100 kr./år 
Dobbeltmedlem 1.800 kr./år 
Samlever/ægtefælle 875 kr./år 
 

INTERESSEMEDLEMMER 
 

Medarbejder  
Medarbejder (medlem af LandboUngdom) 

400 kr./år 
100 kr./år 

Med Landbrugsavisen 
Uden Landbrugsavisen 
 

1.350 kr./år 
350 kr./år 

Andre erhverv 1.400 kr./år 
 

Sønderjyske Vandløb  200 kr./år                        
 

En evt. udmeldelse skal ske senest 1. august for det efterfølgende år. 
 
 

 

Et medlemskab giver dig en også række 
kontante fordele 
 
Der er masser af besparelser til både bedriften og 
til privatlivet. Der er også gode tilbud til det 
aktive medlems ægtefælle/samlever, børn og 
ansatte. 
Se meget mere på side 8 i prislisten og på 
www.lhn.dk og www.lf.dk  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LHN’s bestyrelse siger 
tak for din opbakning! 
 
Det er vigtigere end 
nogensinde, at vi som 
erhverv står forenings-
politisk stærkt. Vi skal 
skaffe de bedst mulige 
rammebetingelser for 
vores erhverv. 
 
Kontakt LHN’s bestyrelse 
- vi arbejder for dig og er 
altid klar til en snak. Find 
alle kontaktoplysninger 
på www.lhn.dk  

http://www.lhn.dk/
http://www.lf.dk/
http://www.lhn.dk/


PLANTEAVL & MILJØ 
 

Planteavl og Økologi 
 

Rådgivning 
 

Grundbetaling, overdragelse af betalingsrettigheder, 
krydsoverensstemmelse, producentskifteerklæring                  

 
1.155 kr. 

Markbesøg 725 kr. 
Mark- og gødningsplan 1.025 kr. 
Tegning af markkort inkl. laminering           1.025 kr. 
Rådgivning            1.025 kr. 
Landboret - forsikringsskader, tvister, ekspropriationer m.m. 1.350 kr. 
Markmappe ekskl. forsendelse 
Markmappe inkl. forsendelse 

100 kr./stk. 
200 kr./stk. 

 

Grundgebyr 
 

Hektarafgift L&F Planteproduktion  3 kr./ha 
Mark- og gødningsplan:  
>10,1 ha                                                         
10,1-30,0 ha                                                    
30,1-70,0 ha                   
70,1-125,0 
125,1-250,0 
>250,0           

                                                  450 kr./stk.  
725 kr./stk.                               
950 kr./stk.                         

1.500 kr./stk. 
                        1.850 kr./stk. 

2.750 kr./stk. 
Grundbetalingsordning:      
<10, 1ha 
10,1.30,0 ha 
30,1-70 ha 
70,1-125,0 
125,1-250,0 
>250,0 

 690 kr./stk.                                    
1.035 kr./stk. 

                        1.450 kr./stk. 
1.950 kr./stk.    
2.550 kr./stk.  
3.500 kr./stk. 

Dyreenheder:   
<51 DE 
51-100 DE 
101-200 DE 
201-250 DE 
>250 DE 
>350 DE 

 350 kr./stk. 
475 kr./stk. 
850 kr./stk. 
975 kr./stk. 

1.200 kr./stk. 
1.400 kr./stk. 

Miljøtilsagn og skovtilsagn:  
 

<=5,1 ha 
>5,1 ha 
 

 250 kr./stk. 
500 kr./stk. 



Økologitilsagn   
>10,1 ha                                                           345 kr./stk. 
10,1-30,0 ha                                                    
30,1-70,0 ha                   
70,1-125,0 
125,1-250,0 
>250,0           

 515 kr./stk. 
725 kr./stk. 
975 kr./stk. 

1.275 kr./stk. 
1.750 kr./stk. 

   

Nyhedsbreve 
„AgroNyt“ - ”Grovfoder” eller ”Salgsafgrøder” pr. e-mail 1.000 kr./ år 
„AgroNyt“ – begge udgaver pr. e-mail 1.700 kr./år 
„Økologi - Inspiration til jordbruget” 1.300 kr./år 
 

Diverse 
 

Indkøbsklub 2.500 kr./år 
Droneflyvning 950 kr. 
Alm. jordprøver – udtagning og databehandling 
 

Ekspedition / databehandling / analyse  975 kr. 
Udtagning v. planteavlsmedarbejder  725 kr. 
Standard (Rt, Pt, Kt, Mgt) (alm. jordprøver)       115 kr./stk.   
Standard + Cu & Bor 135 kr./stk. 
Standard + total-N  210 kr./stk. 
Total-N  140 kr./stk. 
Teksturanalyse  390 kr./stk.    
N-min  
Jordprøver på kartoffelmarker 

470 kr./stk. 
185 kr./stk. 

 

GPS jordprøver – udtagning og databehandling 
 

Ekspedition / databehandling / analyse 975 kr. 
Udtagning v. planteavlsmedarbejder  725 kr.       
Priser for standardprøve Rt, Pt, Kt og Mgt  
Op til 100 ha 110 kr./stk. 
Over 100 ha 75 kr./stk. 
 

Gylleanalyser 
 

Ekspedition / databehandling  975 kr. 
Kemisk (TS, total-N, NH4-N, fosfor, kalium)  500 kr./stk. 
Agrosmåling NH4-N  300 kr./stk. 
Kemisk Cu  415 kr./stk. 
 

Planteanalyser  
 

Inkl. forsendelse  600 kr./stk. 
 
 
 
 
 
 
 



Miljø og Natur 
Rådgivning                                                                               
Timeprisen er vejledende, idet den afhænger af opgavens 
omfang. Kontakt LHN’s miljørådgiver for nærmere oplysninger. 

1.025 kr. 
 

Miljøvurdering 
Miljøtjek – før myndighedsbesøg  

1.025 kr.  
1.025 kr. 

Naturtjek  
Timeprisen er vejledende, idet den afhænger af opgavens 
omfang. Kontakt LHN’s miljørådgiver for nærmere oplysninger. 
 

1.025 kr. 

 

ØKONOMI 
Regnskab, Skat og Erhverv 
 

Kontering - elever 370-500 kr. 
Kontering - assistenter  575 kr. 
Afslutning og momsopgørelse 795 kr. 
Virksomhedssekretær  460 kr.                                                                 
Juniorrådgiver  685-895 kr.                                                                                          
Regnskabsopgørelse 1.025 kr. 
Skatterådgivning 1.025 kr. 
Specialrådgivning 1.260 kr. 
Skattesager vedr. ankenævn m.m. 1.575 kr. 
Startgebyr ejendomsavanceberegning 1.340 kr./stk.  
IT- og udviklingsomkostning  
 

Denne post handler om hele regnskabs-, skatte- og driftsrådgivningen og en række omkost-
ninger på de mange systemer, vi bruger. Fra 2022 indeholder den også statusseddel, R75-
udtræk fra SKAT’s system, tingbogsoplysninger og udtræk fra dyreproduktionsdatabaser 
bl.a. RYK og DMS. IT er den omkostningspost, der procentuelt er steget mest de seneste år i 
LHN’s regnskab, og 2022 bliver ingen undtagelse. 

Beløbet opkræves kvartårligt på baggrund af kundens årlige omsætning: 
Omsætning Pr. år 
<400.000 1.550 kr. 
400.001-600.000 2.050 kr. 
600.001-1.000.000 2.575 kr. 
1.000.001-2.000.000 3.575 kr. 

2.000.001-4.000.000 6.500 kr. 

>4.000.000 9.400 kr. 
 

Summax 
 

Oprettelse  
Ved opstart faktureres efter medgået tid 
 
 

2.000 kr./stk. 
575 kr. 



Årligt abonnement efter omsætning 
Beløbet opkræves i 1. kvartal. 

Pr. år 

<= 1 mio. 600 kr. 
1.001 – 2 mio. 750 kr. 
2.01 – 4 mio. 1.000Kr. 
> 4 mio. 1.500 kr. 
Nemfaktura 

 

Nemfaktura bilag 
Nemfaktura Plus bilag 

1 kr./stk. 
4 kr./stk. 

Driftsøkonomi, Strategi og Agromarkets 
 

Juniorrådgiver 685-895 kr. 
Driftsøkonomirådgivning  1.025 kr. 
Virksomhedsrådgivning 1.195 kr. 
Driftsøkonomiassistent  815 kr. 
Gratis 20 timers etableringsrådgivning for førstegangskøbere af en bedrift 
– kontakt LHN’s driftsrådgivning for nærmere information. Se også mere på lhn.dk 
Agromarkets – henvend dig til LHN’s driftsrådgivning for nærmere information. 

Deltids- og fritidslandmænd 
 

Flexmark 
Digitalt koncept til små planteavlsbrug som indeholder markplan, sprøjteplan, 
gødningsregnskab, pesticidindberetning samt ansøgning om Grundbetaling.  
Kontakt LHN Planteavl og Økologi for nærmere oplysninger.  
Der er mulighed for 10 % rabat på Flexmark, såfremt der også er indgået aftale om 
at få udarbejdet et Flexregnskab i LHN. 

 
Flexregnskab 
Digitalt koncept på små skatteregnskaber. Der er tale om overslag på et færdigt 
skatteregnskab, som afhængigt af posterings-/bilagsomfang placeres i én af 
nedenstående grupper. Beløbet opkræves forud hvert kvartal i 4 lige store dele 
første gang 30.9. for det nye regnskabsår.                                                                 
Aftalen gælder for et år ad gangen og indeholder en reguleringsklausul, hvis 
arbejdsomfanget har ændret sig i årets løb. Der sker slutafregning hvert år i 
september for det seneste regnskab og samtidig beregnes og opkræves næste års 
1. a conto-opkrævning. Alt regnskabs- og skattearbejde, som ikke er indeholdt i 
aftalen, faktureres løbende. 

 
Maks.   50 årlige erhvervsmæssige bilag 10.500 kr./år 
Maks.   80 årlige erhvervsmæssige bilag 12.000 kr./år 
Maks. 120 årlige erhvervsmæssige bilag 13.500 kr./år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJENDOM OG JURA 
 

Rådgivning 1.200 kr. 
Kontakt Ejendom og Jura for prisoverslag på specifikke opgaver. 
 

SEKRETARIAT OG PROJEKTRÅDGIVNING 
 

Startgebyr Tilskud 1.500 kr./stk. 
Rådgivning Tilskud 1.025 kr. 
Administrative opgaver Tilskud 815 kr. 
Kundeopgaver Sekretariatet 895 kr. 
Kundesekretær Digital postkasse oprettelse 575 kr./stk. 
Kundesekretær Digital postkasse administration 575 kr. 
 
 

HR OG LØNSERVICE 
 
 

Oprettelse til landmandsløn 850 kr./stk.     
Landmandsløn (lønudbetaling/medarb./md.)  135 kr./stk.     
Oprettelse / ændring af medarbejder  125 kr./stk.     
Administration - Løn 850 kr. 
HR Rådgivning 1.025 kr. 

LHN’s familierådgivning 
 

Familie- og kriserådgivning Gratis for medlemmer     
Ikke-medlemmer 400 kr.    

KØRSEL - ALLE RÅDGIVNINGSOMRÅDER                                                                                                 
 

Kørsel (Der beregnes ikke timepris for køretid)  500 kr./stk. 
 

 

 

 

 

 



 

 

MEDLEM AF LHN 

DIT MEDLEMSKAB GIVER DIG EN OGSÅ RÆKKE KONTANTE FORDELE 
Der er masser af besparelser til både bedriften og til privatlivet. Der er også gode tilbud til det aktive 
medlems ægtefælle/samlever, børn og ansatte. 
 

 
Landbrug & Fødevarers pensions- og forsikringsordninger giver dig, din familie og dine ansatte en 
række eksklusive fordele, som også kan mærkes på bundlinjen – det drejer sig om: 

• LandmandsPension 

• Gruppeliv 

• Sundhedsforsikring 

• Ulykkesforsikring 
 

Derudover får du som medlem af LHN og dermed L&F kontante rabatter hos en række virksomheder 
som f.eks.: Profil Optik, Dansommer, Novasol, Sol og Strand, DecoFarver, FitShop, FarmerKids, Falck, 
Tivoli i København, Tivoli Friheden, Legoland, diverse hoteller og meget meget mere. 
 
Se alle fordele for aktive medlemmer på www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele 
 
Øvrige LHN medlemsfordele 

• Gratis medlemsarrangementer 

• Gratis krise- og familierådgivning  

• Gratis adgang til Fællesdyrskuet i Aabenraa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LHN's kredsforeninger 
LHN har fire kredsforeninger, som sørger for lokale arrangementer i løbet af året.  
Følg med på www.lhn.dk. 
 
Kontakt  
Kredsforening Aabenraa: Dirk Nico Jürgensen, tlf.:2170 2242 
Kredsforening Haderslev: Hans Kock, tlf.: 2091 0221 
Kredsforening Tinglev: Dirk Bucka Andresen, tlf.: 2539 8366 
Kredsforening Vest: Harro Marquardsen, tlf.: 2925 8350 

LHN – ALTID I BEVÆGELSE 

http://www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele

