Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 24, 2017

FlexNyt

SAGRO Billund – Gratis temadag om naturpleje – fuldtegnet
Ny lov truer økonomien på deltidslandbrug
Aflug flyvehavre og undgå spredning
Ryd op i kemirummet
Kort over arealer til minivådområder er klar
Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak og randzoner
Svejsearbejde kræver omtanke
Unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige

Indhold

Arrangement

SAGRO Billund - Gratis temadag om naturpleje
OBS! OBS! OBS! Temadagen er fuldtegnet! Nåede du ikke at komme med i
denne omgang, får du chancen, når vi udbyder en ny temadag om naturpleje i
efteråret.

Ny lov truer økonomien på deltidslandbrug

Info

Mange deltidslandbrug vil miste deres status som landbrug - og blive hårdt
beskattet.
Tekst: Lilli Snekmose, SAGRO
Et stort flertal i Folketinget er på nippet til at vedtage en ny
ejendomsvurderingslov, som formentlig vil resultere i, at rigtig mange
deltidslandmænd på et tidspunkt vil vælge at sælge deres jord for at få råd til at
bo på deres ejendom.
Forklaringen er, at eksempelvis en ejendom med 15 ha kan gå fra at betale en
grundskyld på 4.680 kr. om året til en grundskyld på 58.500 kr. Altså en stigning
på 50.000 kr. om året.
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Det er advokat Jacob Carl fra TELLUS Advokater, der ridser regnestykket og
konsekvenserne op.
- For de nuværende ejere er der en overgangsordning, så de ikke umiddelbart
bliver ramt. Men ved næste ejerskifte vil den høje grundskyld kunne skræmme
købere væk, og det vil formentlig resultere i, at priserne på deltidslandbrug falder
for at kompensere.
For ellers skal den nye ejer i eksemplet afsætte 4.485 kr. i budgettet om
måneden for at betale den høje grundskyld.
Bliver loven vedtaget, træder den i kraft 1. januar 2018.
Loven kan blive dødsstødet til en livsform, som mange holder af
Mere bolig end landbrug
Det nye princip i loven er, at vurderingsmyndigheden skal tage stilling til, om
små landbrug fortsat skal betragtes som landbrug. Hvis vurderingen er, at
ejendommen er mere bolig end landbrug - uanset antallet af hektar - så bliver
grundskatten 10-12 gange højere end i dag.
- I dag er praksis, at landbrug over 5,5 ha er landbrugsejendomme, men det
ændres med den nye lov, siger Jacob Carl.
For at være en landbrugsejendom i den nye forstand, skal der være jord i omdrift
og/eller en erhvervsmæssig husdyrproduktion. Alligevel er det ikke sikkert, at det
er nok til at blive i kategorien ”landbrug”, for hvis ejeren arbejder uden for
bedriften, kan det være, at vurderingsmyndigheden vurderer, at
beboelseselementet vejer tungest, og så er ejendommen ikke længere landbrug,
forklarer advokaten.
Stort udsalg af jord
Mange deltidslandmænd vil formentlig føle sig tvunget til at sælge jord fra for at
undgå den voldsomme stigning i grundskat.
- Ved at sælge jord, kan det blive lettere til sin tid at komme af med
ejendommen. Men folk bliver da bragt i et dilemma, for der er jo en grund til, at
de har valgt at købe en ejendom med jord. Loven kan blive dødsstødet til en
livsform, mange holder af, siger Jacob Carl.
Han anbefaler, at man som deltidslandmand får fat i en mægler for at få overblik
over de økonomiske konsekvenser, hvis loven vedtages. Det gælder måske i
særlig grad for deltidslandmænd, der står lige foran et generationsskifte.
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Aflug flyvehavre og undgå spredning

Mark

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre.
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 pionerer og evt. overlevende planter af 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.
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.
Du kan læse mere om reglerne og handelsregler med korn, hvor der har været
forekomst af flyvehavre på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Info

Ryd op i kemirummet
Overgangsordningen om mærkning af kemikalier slutter 1. juni 2017. Har du
stadig stoffer som f.eks. olier, rengøringsmidler og additiver til bekæmpelsesmidler stående, skal de have nye mærker nu, ellers risikerer du et påbud fra Arbejdstilsynet.
Du må ikke sætte nye mærker på plantebeskyttelsesmidler, men du skal have
brugt midlerne inden 1. juni 2018. Vær opmærksom på, at de bekæmpelsesmidler du evt. køber har det nye mærke.
Start med at rydde ud, så alt, hvad du ikke længere bruger, bliver fjernet, og udskift til mindre farlige produkter, hvis det er muligt. Det giver også mere overblik,
mindre risiko for fejl og bedre plads.
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Eksempler på mærker: Det orange mærke, der er ulovligt, og de røde og hvide
mærker, som kemikalier skal være forsynet med fremover.

Kort over arealer til minivådområder er klar
Kortet over arealer med mulighed for at etablere minivådområder er nu klar. Se
udpegnings-kortet for minivådområder og overvej, om du vil etablere et minivådområde. Det er en god idé at begynde at planlægge det allerede nu.
Det første du skal gøre – efter du har set på udpegningskortet – er at kontakte
en oplandskonsulent. Dette gælder især, hvis dine arealer ligger i de potentielt
egnede områder (lysegrønne på kortet), fordi der her skal tages nogle prøver i
løbet af sommeren 2017.
Vær opmærksom på, at der er nogle betingelser, du skal opfylde for at kunne
søge om tilskud. Læs mere om betingelserne i bekendtgørelse og vejledning for
minivådområdeordningen.
Kontakt din oplandskonsulent
Oplandskonsulenterne hjælper gratis med rådgivning omkring minivådområder
og med at tilvejebringe nødvendig dokumentation mv. Opgaven varetages af
SEGES, og i løbet af juni informeres lfst.dk om, hvordan du får fat i din oplandskonsulent.
Se mere om hvordan du søger og find kortet her.

Regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak
og randzoner
I grundbetalingsordningen skal aktivitetskravet med slåning overholdes for at
arealer med græs, slåningsbrak og frivillige randzoner er støtteberettigede. Læs
mere om de forskellige krav til slåning.
Oversigt over slåningsreglerne (se næste side)
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Støtteberettiget areal anmeldt
som:

Krav til Slånings Forbuds
årlig
-periode -periode
slåning

Må
afslået
material
e
fjernes?

Græsarealer Omdriftsgræs
Permanent græs

Ja

1. juni –
15. sept.

Nej

Ja

Græsarealer med tilsagn om
5-årig pleje af græs
(læs mere om støtteordningen
her)

Ja

21. juni –
15. sept.

Ja

Ja, det
skal
fjernes!

Slåningsbrak
MFO-slåningsbrak, kode 308
Udyrket areal v. vandboring,
kode 309 Slåningskrav, kode
310 MFO-udyrket areal v.
vandboring, kode 323 Arealer
med miljøtilsagn*, kode 312,
313, 317, 319 og 320

Ja

Randzoner og 2-meter
bræmmer
Frivillige MFO-randzoner
(anmeldt som en del af den
tilstødende mark)

Ja

1. aug. –
15. sept.

1. juni –
15. sept.

1. maj –
20. juni
Ja

Nej

1. maj –
31. juli

Nej

Ja

Kontakt din rådgiver for flere oplysninger.
Kilde: Regelinfo – SEGES

Svejsearbejde kræver omtanke
Mange små reparationer på maskiner kræver, at du har et svejseanlæg. På en
del landbrug findes anlægget på værkstedet, men mange er ikke klar over, hvad
man skal være opmærksom på, når man bruger anlægget. Hos andre er der tvivl
om, hvilke krav der gælder, når anlægget kun bruges sjældent, og om der findes
’bagatelgrænser’ for, hvornår og hvilke regler der gælder, når du svejser.
Der er især tre punkter, man skal forholde sig til:
1. Personlige værnemidler
2. Ventilation
3. Krav om uddannelse
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Personlige værnemidler
Når du svejser, skal du altid bruge beskyttelseshandsker med manchetter og
beskytte øjnene med f.eks. hjelm med visir, ansigtsskærm eller briller. Begrundelsen er, at når du svejser, opstår ’lysbuen’, som kan beskadige huden og øjnene på grund af:
•

Ultraviolet stråling

•

Synligt kraftigt lys

•

Infrarød stråling

Når der forekommer gnister og glødende metalpartikler, skal der anvendes ansigtsskærm, forklæde, gamacher, handsker, manchetter og egnet arbejdstøj, der
kan modstå lys- og varmepåvirkning.
Andre personlige værnemidler kan også være påkrævede, f.eks. åndedrætsværn, høreværn, forklæde, gamacher, svejseærmer, og ved elektrodesvejsning
fodtøj med el-isolerende såler.
Ventilation
Røg fra svejsearbejde er sundhedsfarligt, og derfor stilles der i arbejdsmiljølovgivningen krav om ventilation ved svejsearbejde. Stedet, hvor svejsearbejdet
foregår, skal være velventileret. Det betyder, at den samlede luftforurening, såvel på arbejdspladsen som på andre arbejdspladser i nærheden, skal være så
lav som muligt. Derfor kan der heller aldrig kan være tale om en bagatelgrænse,
og svejsearbejde skal som udgangspunkt ske ved procesudsugning:
•

enten som punktudsugning med flytbare sugehoveder, så røgen fjernes så
tæt på udviklingsstedet som muligt

•

eller som lokaludsugning ved at benytte svejseskab eller svejsebord med
udsugning, normalt suppleret med mekanisk ventilation i lokalet på grund af
undvegen røg, der ikke fjernes effektivt af procesudsugning.

Åndedrætsværn
Du skal anvende et åndedrætsværn, hvis effektiv procesudsugning ikke er mulig
eller tilstrækkelig.
Første prioritet er altid at etablere en effektiv procesudsugning. Kan du ikke
svejse på et fast arbejdssted med en effektiv ventilation, f.eks. når du skal reparere på og i store maskiner eller måske i staldafsnit, skal du benytte egnet åndedrætsværn.
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Valg af egnet åndedrætsværn afhænger af de svejse- og skæremetoder du vælger.
Som udgangspunkt skal du, når du svejser, og du ikke har mulighed for brug af
etableret ventilation, bruge åndedrætsværn med et luftforsynet visir med overtryk. Luftforsynet visir med overtryk skal altid anvendes i mindre lukkede rum,
eller hvor der kan opstå mangel på ilt.
Og husk:
Hvis du kun lige skal svejse en lille smule, ”så er det vel fint nok, at jeg stiller mig
ud på gårdspladsen/i portåbningen, så der er frisk luft omkring arbejdsopgaven”
Nej, det er ikke godt nok!
Hvis du har mange svejseopgaver, skal du etablere et fast svejsested, hvor der
også er etableret effektiv ventilation.
Hvis du har svejseopgaver i meget lille omfang, eller hvis svejseopgaven ikke
kan lade sig gøre, hvor der er etableret effektiv mekanisk ventilation, er det nødvendigt at benytte åndedrætsværn.
Det at stå udenfor i fri luft og svejse forhindrer ikke, at kræftfremkaldende svejserøg indåndes og kommer ned i luftvejene.
Uddannelse
Hvis du som privatperson eller virksomhedsejer uden ansatte svejser, kræves
der ikke et kursus. Men så snart der er ansatte på virksomheden, skal alle, der
svejser have uddannelse, også virksomhedsejeren.
Kilde: LandbrugsInfo.

Unge landmænd søger støtte til at slå rødder som selvstændige
Tilskudsordningen for de unge landmænd blev indført i 2015 på baggrund af et
politisk ønske om at gøre det lettere for unge landbrugere at etablere sig på
egen hånd.
Støtten udbetales i maksimalt fem år som et supplement til den landbrugsstøtte,
alle landmænd med landbrugsjord kan søge om. Støtten udbetales kun til landmænd, der er højst 40 år, og som har etableret sig som selvstændige inden for
de sidste fem år. I 2017 var der 1.372 landmænd på maksimalt 40 år eller derunder, som søgte økonomisk støtte gennem ordningen.
Et rekordstort antal unge landmænd har i 2017 søgt om økonomisk støtte til at
finde fodfæste som landbrugere. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristy-
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relsen, som udbetaler EU-støtte fra en særlig pulje, der netop er rettet mod at
give unge landmænd mulighed for at kunne etablere sig med egen bedrift.
Kontakt din rådgiver for at høre om ordningen er noget for dig.

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
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