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Forlænget frist for udbringning af fast husdyrgødning og affald
til og med 30. november

Info

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen forlænger fristen for
udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord til og med den 30.
november 2017.
Udsættelsen sker på opfordring af et brev fra Landbrug & Fødevarer, der
tidligere på måneden skrev til ministeren, at fristen for at udbringe fast
husdyrgødning, burde forlænges.
Begrundelsen for udsættelsen er den usædvanligt våde sensommer og efterår,
og at risikoen for udvaskning af nitrat på lerjord (JB 5-11) er begrænset. Der er
derimod ikke givet forlængelse på sandjord (JB 1-4), da det vurderes, at
risikoen for udvaskning af nitrat er for stor.
Læs mere om forlængelsen i Miljø- og Fødevareministerens brev til Landbrug &
Fødevarer
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Kørsel i gulpladebiler
SKAT har fokus på, om brugen af bilerne harmonerer med registreringen, men
reglerne for at køre privat i en gulpladebil er ikke enkle og overskuelige.
Du bør derfor kende svarene på spørgsmål som: Hvem skal bevise hvad? Hvornår er en bil specialindrettet? Og hvilke konsekvenser har det, hvis jeg bruger
bilen privat?
Læs om reglerne på Landbrugsinfo

Det vil fortsat være muligt at anvende fem procent ikkeøkologisk proteinfoder til økologiske svin og fjerkræ i 2018
EU-Kommissionen har besluttet at forlænge reglerne for at bruge op til fem
procent ikke-økologisk proteinfoder til økologiske svin og fjerkræ.
Samtidig forlænges muligheden for at indsætte ikke-økologiske hønniker i den
økologiske produktion. Det er relevant for de EU-lande, som ikke har opdræt af
økologiske hønniker. Reglen er ikke relevant for Danmark, da danske
producenter bruger økologiske hønniker i deres opdræt.
De nye EU-regler træder i kraft den 1. januar 2018 og forlænges til den 31.
december 2018. Det er en direkte forlængelse af de eksisterende regler.

Vejledningerne om miljø- og økologitilskud er i høring
Du kan nu komme med bemærkninger til de kommende vejledninger om
henholdsvis Økologisk Arealtilskud, Pleje af græs- og naturarealer samt
fastholdelse af vådområder, som nu er i offentlig høring.
Du kan læse mere om de foreslåede ændringer på Landbrugsstyrelsens
hjemmeside.

Arrangementer

Kurser i bekæmpelse af muldvarpe
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet afholder i februar og marts 2018 giftkurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende
midler.
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Tid og sted for afholdelse af kurserne:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

den 26. februar
den 27. februar
den 28. februar
den 1. marts

Fredag

den 2. marts

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

den 5. marts
den 6. marts
den 7. marts
den 8. marts
den 9. marts

Køge
Horsens
Odense
Flakkebjerg v. Slagelse
Flakkebjerg v. Slagelse
Aarøsund, Haderslev
Grindsted
Aalborg
Viborg
Viborg

Alle kurser er fra kl. 10-16, den nødvendige registrering af deltagere åbner dog
kl. 9.
Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører
bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere.
Læs mere på www.dpil.dk
Tilmelding og pris
Tilmelding og betaling foregår via www.dpil.dk. Deltagerantallet er begrænset til
max. 40 personer pr. kursus og kan blive fuldtegnet inden fristen for tilmelding.
Tilmelding senest 19. januar 2018
Kursusafgiften er 2.700 kr. inkl. moms pr. deltager, forplejning inkluderet.
Kvæg

Grebet strammes om de sidste besætninger med salmonella
Ny bekendtgørelse fra årsskiftet
Regionaliseringen ophæves, og alle niveau 2-besætninger kommer under
offentligt tilsyn. Særlig smittefarlige besætninger pålægges gebyrbelagt kontrol.
I øjeblikket er landet inddelt i en høj- og lavprævalent zone med hhv. høj og lav
smitterisiko. Fra 1. januar 2018 ophæves disse zoner.
Fra årsskiftet iværksættes nye målrettede tiltag overfor besætningerne i
salmonellaniveau 2 samtidig med, at beskyttelsen af niveau 1-besætningerne
øges.
Målet er endeligt at have udryddet Salmonella Dublin i kvægproduktionen i 2020.
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Tiltagene er beskrevet i en ny salmonellabekendtgørelse, som er planlagt at
skulle træde i kraft 1. januar 2018. Bekendtgørelsen er i øjeblikket i høring. De
væsentligste tiltag omfatter ophævelse af regionaliseringen og offentligt tilsyn af
alle niveau 2-besætninger, blodprøvning i visse niveau 1-besætninger og
gebyrbelagte kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.
Læs mere på Landbrugsinfo.

Arrangementer

Kursus for professionelle sprøjteførere
SEGES og LMO udbyder et to-dags kursus om plantebeskyttelse for den
professionelle sprøjtefører, som også tæller som opdateringskursus.
Der bliver tid til at gå i dybden og få diskussion af de emner, som deltagerne har
særlig interesse for. Der bliver lagt særlig vægt på at skaffe viden til at kunne
træffe kvalificerede beslutninger i løbet af vækstsæsonen.
Du har efter kurset et bedre overblik over forebyggelse og bekæmpelsesbehov i
de vigtigste landbrugsafgrøder. Du bliver klædt bedre på til beslutninger om
middelvalg, brug af bekæmpelsestærskler og resistensstrategier ved at udnytte
midlernes forskellige virkemekanismer. Endeligt får du overblik over
datahåndtering og fortrolighed med forskellige sprøjteteknikker.
Kurset er udviklet med midler fra Miljøstyrelsen i forbindelse med IPM-indsatsen.
Tid og sted
Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017
LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Se program og tilmelding her.
Kurset er åbent for alle interesserede.

Tilmeld dig plantekongressen allerede nu
Kongressen rummer 91 sessioner og har fokus på både de højaktuelle og mere
langsigtede løsninger. Landmænd, rådgivere, studerende og alle andre, som
holder af planter, miljøet og naturen kan glæde sig til den 16.-17. januar 2018 i
Herning.
Programmet rummer stort set alt, hvad der er nyt og hot om dansk planteproduktion, miljø og natur. Vi har inviteret 173 eksperter og landmænd, heraf 10 fra
udlandet, som vil præsentere ny viden og fortælle om nye veje at gå.
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Høje udbytter er altid et populært emne, men efter en meget besværlig høst med
dybe spor efter maskinerne, flytter fokus sig også mod en mere sikker dyrkning.
Klimaforandringerne vil kun øge problemerne med våde marker fremover. Derfor
byder plantekongressen på den nyeste viden om blandt andet dræning, jordpakning, jordbearbejdning og prisen for at skifte til et andet dyrkningssystem.
Du får her din invitation til Plantekongres 2018 – Nordens største.
Vi håber, du har mulighed for at være med og opleve to inspirerende dage med
landmænd, rådgivere og forskere, som er et skridt foran eller går helt nye veje.
Kom og netværk med 2000 andre, som også interesserer sig for planteproduktion, natur og miljø.
Der præsenteres et skarpt program med et stærkt hold talere med topeksperter
fra ind- og udland.
VÆR HURTIG: Tilmeld dig NU og spar gebyret på 300 kr. pr. billet.

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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