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ØKONOMI

Nu begynder efterbetalingen for 2016

Nogle betalingsrettigheder har i årene 2015-2019 haft en for lav værdi. En række landbrugere har derfor
støtteudbetalinger til gode – og nu begynder Landbrugsstyrelsen at udbetale efterbetalingen af støtten for 2016.

EU-Kommissionen har vurderet, at betalingsrettighedernes værdi i perioden 2015-2019 ikke har været fastsat korrekt.
Det vil sige, at nogle betalingsrettigheder har haft en for lav værdi, mens andre rettigheder har haft for høj en værdi. Vi
genberegner derfor alle landbrugeres støtteudbetaling for denne periode, så alle får den støtte, de har krav på.

Det betyder, at nogle landbrugere har fået for lidt støtte udbetalt og derfor skal have efterbetalt støtte. De landbrugere,
der har fået for meget støtte udbetalt, skal ikke betale den tilbage.

Læs mere her.

Nogle betalingsrettigheder har i årene 2015-2019 haft en for lav værdi. En række landbrugere har derfor
støtteudbetalinger til gode – og nu begynder Landbrugsstyrelsen at udbetale efterbetalingen af støtten for 2016.

EU-Kommissionen har vurderet, at betalingsrettighedernes værdi i perioden 2015-2019 ikke har været fastsat korrekt.
Det vil sige, at nogle betalingsrettigheder har haft en for lav værdi, mens andre rettigheder har haft for høj en værdi. Vi
genberegner derfor alle landbrugeres støtteudbetaling for denne periode, så alle får den støtte, de har krav på.

Det betyder, at nogle landbrugere har fået for lidt støtte udbetalt og derfor skal have efterbetalt støtte. De landbrugere,
der har fået for meget støtte udbetalt, skal ikke betale den tilbage.

Læs mere her.

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-begynder-efterbetalingen-for-2016/?utm_campaign=-nu-begynder-efterbetalingen-for-2016&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-begynder-efterbetalingen-for-2016/?utm_campaign=-nu-begynder-efterbetalingen-for-2016&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail


ØKOLOGI

Nye økologiregler for småplanter og moderplanter

Der er kommet nye regler om produktion og anvendelse af små- og moderplanter i økologisk produktion.

Når du producerer småplanter fra frø, skal du som udgangspunkt anvende økologiske frø eller omlægningsfrø. Der er
mulighed for at søge om dispensation til at anvende ikke-økologiske frø, hvis der ikke er økologiske frø eller
omlægningsfrø i OrganicXseeds. Får du tilladelse til at anvende ikke-økologiske frø, kan du mærke småplanten som
økologisk.

Når du producerer småplanter/planter fra moderplanter, skal moderplanten som udgangspunkt være økologisk. Hvis
der ikke er nok økologisk materiale tilgængeligt kan du bruge omlægningsmateriale eller som noget nyt, materiale der
kan anvendes i den økologiske produktion.

Læs mere her.

MARK

Brakmarker må først slås fra 1. august

Du må IKKE slå dine brakmarker i perioden 1. maj til 31. juli. Der er forbud mod sprøjtning på arealer medDu må IKKE slå dine brakmarker i perioden 1. maj til 31. juli. Der er forbud mod sprøjtning på arealer med
MFO-brak. Omlægning af MFO-brak med vintersæd erstatter krav om slåning.MFO-brak. Omlægning af MFO-brak med vintersæd erstatter krav om slåning.

Af hensyn til agerlandets vilde dyr f.eks. harer og jordrugende fugle, er der forbud mod slåning af arealer, som er
anmeldt som MFO-brak, MFO-bræmmer samt brak og brak langs vandløb og søer som alternativ til efterafgrøder i
perioden 1. maj til og med 31. juli 2022.

I særlige tilfælde må du slå delarealer

På alle brakarealer og bræmmer må du undtagelsesvis foretage en selektiv slåning af brakmarken i forbudsperioden på
den del af arealet:

Ved risiko for krydsbestøvning mellem brakarealer og marker med frøafgrøder indenfor de afstande, som er fastsat i
reglerne for certificering.

Ved behov for at bekæmpe giftige, aggressive eller uønskede plantearter (f.eks. flyvehavre, kæmpebjørneklo,
brændenælder og tidsler). Bekæmpelse skal ske selektivt og afslået materiale må IKKE fjernes fra brakarealet.

Vildt– og bivenlige tiltag på brakmarken (max. 10 m brede og max. 10 % af marken) er ikke omfattet af kravet om
slåning og forbudsperioden for slåning.

Herud over er der en række undtagelser – kontakt din rådgiver for mere information.

https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/nye-oekologiregler-for-smaaplanter-og-moderplanter/?utm_campaign=nye-kologiregler-for-smplanter-og-moderplanter&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail


Markvanding betaler sig trods høje elpriser

Mange landmænd spekulerer på, om det kan betale sig at vande afgrøderne i år med de høje elpriser. På mange
kvægbrug er der også en stor beholdning af grovfoder, som gør, at man måske tænker, at det ikke er så vigtigt at
vande.

Men man skal huske, at afgrødepriserne også er høje. Derfor er økonomien i at vande mindst lige så god som tidligere.

Afhængig af hvilken aftale man har indgået, kan prisen på el variere en hel del. Indtil for ca. et år siden lå elprisen typisk
under 50 øre pr. kWh, mens den nu er 2-4 gange

højere. Udover el omfatter de variable omkostninger ved markvanding også omkostninger til flytning af
vandingsmaskinerne (traktor og timeforbrug) og vedligehold.

Læs mere her.

Aflug flyvehavre og undgå spredning

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen to uger efter.

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning
kan ske. Gå systematisk gennem markerne ved f.eks. at følge de anlagte kørespor. Planterne skal luges op med rod,
ellers kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage for at få
"efternølerne" med. Benyt også lejligheden til at afluge besværlige græsser som f.eks. ital. rajgræs og agerrævehale,
hvor dette er muligt.

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. En kikkert er et godt
hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter.

Behandlede arealer

Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte flyvehavreplanter kan
overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder,
hvor der plejer at være flyvehavre. Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte
findes som lavere planter nede i afgrøden.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/5/5/7/vanding_draning_markvanding_betaler_sig_trods_hoje_elpriser?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev


Ansøgningsrunden for tilsagn til fastholdelse af vådområder og lavbund er åbnet

Du kan søge om tilsagn til 20-årig fastholdelse, hvis du ejer eller forpagter et areal, der indgår i et vådområde- eller
lavbundsprojekt, som afsluttes i 2022. Du kan søge tilsagn til de arealer, som du har valgt at beholde, efter projektet er
afsluttet.  Tilsagnet kan søges af den, der driver arealet som ejer eller forpagter pr. 1. september 2022, hvor tilsagnet
starter.

Du kan søge tilsagn til 20-årig fastholdelse af vådområder og lavbund i perioden fra 23. juni til 31. august.

Læs mere her.

OBS!

Spis ikke rabarberblade!

DTU Fødevareinstituttet advarer om, at indtag af rabarberblade kan forårsage voldsomme forgiftninger og i værste fald
død.

Rabarber står lige p.t. klar til at blive høstet, og mens de røde stængler sagtens kan spises, er rabarberblade ikke egnet
som menneskeføde.

Bladet er aldrig blevet udbredt brugt som fødevare, men er sporadisk i mangeltider f.eks. under 1. Verdenskrig blevet
anvendt som erstatning for spinat, hvilket har ført til dødsfald hos mennesker. Det har dengang resulteret i advarsler
mod at spise bladene. Den viden ser ud til i nogle tilfælde at være gået i glemmebogen.

Således findes der eksempler på nye kogebøger, som anbefaler brugen af bladene. En dansk kogebog har for nylig
genintroduceret en gammel opskrift på stuvede rabarberblade, mens en anden anbefaler at bruge rabarberblad i en
salat.

Gør det ikke!Gør det ikke!

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunden-for-tilsagn-til-fastholdelse-af-vaadomraader-og-lavbund-er-aabnet/?utm_campaign=ansgningsrunden-for-tilsagn-til-fastholdelse-af-vdomrder-og-lavbund-er-bnet&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail


ARRANGEMENT

Skal du på haveudstilling

På Cph Garden – fra d. 30. juni til d. 3 juli - kan du opleve over 100 spændende foredrag, workshops, Garden talks og
meget mere.

Cph Garden er koncentreret haveglæde - 8 showhaver, 12 smukke installationer og over 100 spændende foredrag og
workshops – og der er helt sikkert noget, der matcher din haveinteresse. 

Så er du til køkkenhave? Eller er du til vildere have og vildt pæn have? Eller er du til pryd og stauder så er CPH -garden
lige noget for dig. Se program og tilmelding her.

Hold dig orienteret om kommende arrangementer hos SAGRO

KLIK HERKLIK HER

https://cphgarden.dk/?utm_source=Nyhedsbrevsliste&utm_campaign=3d45612e6f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_22_05_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_67b217c364-3d45612e6f-87580079
https://www.sagro.dk/arrangementer
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