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Info 

 
Danskerne behøver ikke frygte medicinrester i mælk og kød 

 En ny rapport fra Fødevarestyrelsen viser, at der sidste år kun blev fundet fire 

overskridelser ud af 12.000 prøver af medicinrester i æg, mælk og kød.  

Danske forbrugere behøver ikke frygte for medicinrester i maden. Det 

dokumenterer flere end 12.000 prøver, som Fødevarestyrelsen tog af blandt 

andet æg, mælk og svinekød sidste år. Her blev blot fundet fire overskridelser af 

medicingrænseværdierne. 

Læs hele artiklen her mfvm.dk/nyheder/medicinrester-i-maelk-og-koed 

Kvæg Salmonellabekendtgørelse ændret – reglerne strammes 

 Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen med betydning for 

kvægbrug træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særligt smittefarlige besætninger 

pålægges påbud om rådgivning for egen regning. 

Læs mere her:  www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-

dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/danskerne-behoever-ikke-frygte-medicinrester-i-maelk-og-koed/?utm_campaign=danskerne-behver-ikke-frygte-medicinrester-i-mlk-og-kd&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/Salmonella-Dublin/Sider/Hi-18-Salmonellabekendtgorelse-aendret-reglerne-strammes.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/Salmonella-Dublin/Sider/Hi-18-Salmonellabekendtgorelse-aendret-reglerne-strammes.aspx
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 Klimaaftryk af kalve- og oksekød fra forskellige produktionssy-

stemer 

 Kød fra slagtekvæg, der har en malkeko som mor, har et meget lavere 

klimaaftryk end tilsvarende dyr fra en ammekoproduktion. En intensiv 

kødproduktion på ammekøer, med hurtigt voksende dyr og gode græsarealer, 

har ligeledes en mindre klimapåvirkning, end hvis produktionen er meget 

ekstensiv med store arealer med lav græsproduktion og måske studeproduktion. 

Hvis ammekoproduktionen praktiserer tidlig fravænning og stor anvendelse af 

kraftfoderfodring, er klimaaftrykket også væsentligt mindre, end hvis dyrene 

lever af græs eller andet grovfoder i det meste af opvæksten. Til gengæld er 

biodiversiteten langt bedre hjulpet med den ekstensive drift. 

 Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Klima 

Økonomi 

 
Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen miljø- og økologitilskud 

 Landbrugsstyrelsen begyndte 5. december 2018 at udbetale tilskud til miljø- og 

økologiordningerne, herunder pleje af græs- og naturarealer, MVJ-ordningerne, 

økologisk arealtilskud samt fastholdelse af vådområder. 

Samlet set udbetaler Landbrugsstyrelsen tilskud til ca. 70 pct. af ansøgningerne 

på miljø- og økologiordningerne pr. 5. december 2018. 

Når Landbrugsstyrelsen udbetaler, sender de dig et brev i Tast selv-service, og 

du vil få en notifikation på mail eller sms, hvis du har bedt om det. Du vil kunne 

se pengene på din NemKonto inden for 5 bankdage, efter udbetaling. 

Mljø Regeringen forbyder lette plastikbæreposer 

 Vi skal blive bedre til at bruge plastikbære-

poser igen og igen. Derfor forbyder regerin-

gen nu de tynde, lette plastikbæreposer, som 

sjældent genbruges, det kan få betydning i bl.a. gårdbutikker. 

Regeringen afliver nu de tynde lette bæreposer, som vi ofte får, når vi køber kød 

hos slagteren, grønt hos grønthandleren eller pizzaer. Samtidig skal det være 

slut med at uddele bæreposer gratis, uanset hvilket materiale de er lavet af. Det 

fremgår af regeringens plastikhandlingsplan. 

 

”Vi skal væk fra brug og smid væk. Derfor forbyder vi de poser, som typisk ikke 

bliver genbrugt. Plastik bliver kun meget langsomt nedbrudt i naturen, og ender i 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Klima/Sider/Kn-18-mere-Klimaaftryk-af-kalve-og-oksekod_-fra-forskellige-produktionssystemer.aspx
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 værste fald i verdenshavene, hvor det skader især marine miljøet. Men plastik 

er samtidig et fantastisk materiale til at pakke eksempelvis vores fødevarer ind i, 

så de holder længere. Derfor skal vi slå ned på det plastik, som vi kan undvære, 

og her er de tynde, lette bæreposer et oplagt sted at begynde, siger miljø- og 

fødevareministeren”. 

Læs mere her: mfvm.dk/nyheder 

Økologi Ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion træder i 

kraft         1. januar 2019 

 Landbrugsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om 

økologisk jordbrugsproduktion med mindre ændringer med 

virkning fra 1. januar 2019. 

Du kan læse om ændringerne her: lbst.dk/nyheder 

OBS Se fristerne for ansøgning om arealstøtte i 2019 

 Landbrugsstyrelsen har samlet et overblik over frister for fællesskemaet 2019. 

Fristen for at sende fællesskemaet rettidigt er 17. april 2019, og ændringer skal 

sendes senest 13. maj 2019. Hvis du sender ændringer til markblokke senest 

29. april 2019, garanterer Landbrugsstyrelsen, at de har behandlet dit forslag 

senest 13. maj 2019. 

Se fristerne her: lbst.dk/nyheder 

 

Arrangementer Meld dig til landbrugsseminar 2019 

 Til januar holder Landbrugsstyrelsen 

seminar om ansøgningsrunden 2019 for 

landbrugskonsulenter og landmænd tre steder i landet. På mødet kan du høre 

de væsentligste nyheder om målrettet regulering samt støtteansøgning.  

Landbrugsseminaret afholdes på følgende steder: 

22. januar 2019 på Comwell Rebild Bakker 

23. januar 2019 på Comwell Kolding 

24. januar 2019 i Ringsted Kongrescenter 

Seminaret varer fra kl. 8.30 til ca. 16.00 alle tre steder og er gratis. Der vil være 

morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. 

Se program og tilmelding her: lbst.dk/nyheder 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-forbyder-lette-plastikbaereposer/?utm_campaign=regeringen-forbyder-lette-plastikbreposer&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-bekendtgoerelse-om-oekologisk-jordbrugsproduktion-traeder-i-kraft-1-januar-2019/?utm_campaign=ny-bekendtgrelse-om-kologisk-jordbrugsproduktion-trder-i-kraft-1-januar-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-fristerne-for-ansoegning-om-arealstoette-i-2019/?utm_campaign=se-fristerne-for-ansgning-om-arealsttte-i-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/meld-dig-til-landbrugsseminar-2019/?utm_campaign=meld-dig-til-landbrugsseminar-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Plantekongres 2019 

 

 

Årets plantefaglige begivenhed: Tilmeld dig nu 
 

  

  

 
Nu er der ikke længe til Plantekongres 2019. Vi har igen gjort vores bedste for 

at sammensætte et program, hvor der er noget for enhver smag. 

Læs mere og se program og tilmelding her: Plantekongres 2019 

 Tak for i år! 

 Flexnyt ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Tak for godt samarbejde i 

2018. Flexnyt holder nu juleferie, og er tilbage 8. januar 2019. 

 

 

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, VKST, 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

 

https://seges.us11.list-manage.com/track/click?u=8b820070eb4d72eb6f3885bd7&id=6e3ad21b76&e=9a8e828a71
https://www.tilmeld.dk/plantekongres2019?utm_source=SEGES_topbanner&utm_medium=web&utm_campaign=plantekongres2019
https://seges.us11.list-manage.com/track/click?u=8b820070eb4d72eb6f3885bd7&id=fc12754ca1&e=9a8e828a71

