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Sådan bliver udbetalingen af grundbetaling og grøn støtte i år
Landbrugsstyrelsen påbegynder udbetaling af grundbetaling og grøn støtte 1.
december, og de første landmænd vil modtage støtten den følgende bankdag,
som er 4. december. Du kan allerede nu logge på Tast selv-service og se, om
din ansøgning er klar til udbetaling.
Landbrugsstyrelsen udbetaler på alle hverdage til og med 22. december. De
forventer at nå målet om at have udbetalt til 90 procent af ansøgerne senest 15.
december 2017. Mellem jul og nytår udbetales der den 27. december. Derefter
fortsætter udbetalingerne i januar.
Hvis du ikke får din støtte i starten af december, er det ikke nødvendigvis fordi,
at der er noget galt med ansøgningen. Efter styrelsens målsætning skal der
nemlig være udbetalt til 97 procent af ansøgerne senest 31. januar 2018.
Læs mere her: lbst.dk/nyheder
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Arbejdssikkerhed: Pas på med minilæsseren
Minilæssere er ustabile, og forkert brug kan være livsfarligt
”Minilæsseren er et uundværligt værktøj på en kvægbedrift – men også et farligt
værktøj,” forklarer arbejdsmiljøkonsulent Christina Edstrand, SEGES. Der findes
ganske vist ingen nøjagtige tal på antallet af ulykker med minilæssere, men det
er den, som mange landmænd, iflg. Christina Edstrand, nævner som en sikkerhedsmæssig udfordring, når SEGES’ arbejdsmiljøkonsulenter kommer ud på
bedrifterne – og et redskab, som rigtig mange landmænd kan fortælle ’nærved’ulykker om.
”Minilæssere er ustabile. De vælter let, og forkert brug kan faktisk være livsfarligt,” forklarer hun. For at reducere risikoen anbefaler SEGES følgende:
•

Brug altid sikkerhedssele eller sikkerhedsbøjle

•

Vurder maskinens evne i forhold til den byrde, der skal løftes

•

Drej ikke med højt løftet læs

•

Kør aldrig med flere halmballer oven på hinanden

•

Er der steder i bygningerne, hvor
det er nødvendigt at bukke sig
for at køre under, så hæv om
muligt porthøjden

•

Forlad aldrig læsseren med løftet redskab

•

Hav altid en mobiltelefon i lommen, hvis du arbejder alene.

Kilde. Kvægnyt nr. 22 – 2017.

Pas på, når du arbejder i højden
Det er vinter, og måske skal du snart rydde sne på dit tag, og så er der god
grund til at have fokus på sikkerheden. Et fald på mange meter kan få fatale
følger, men også fald fra lavere højder kan give alvorlige skader. Ifølge statistik
fra Arbejdstilsynet over anmeldte arbejdsulykker fra 2008 til 2013 inden for
landbruget skyldtes 16 pct. af alle registrerede ulykker fald fra lavere niveau. I
kvægbruget sker faldulykker især i forbindelse med opgaver i tilknytning til siloer,
på tage og lofter samt arbejde på stiger.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner
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Kvæg

Stop for salg i Danmark af dyr i salmonellaniveau 2
Når den nye salmonellabekendtgørelse træder i kraft fra årsskiftet, vil det ikke
længere være muligt at sælge levedyr fra besætninger i niveau 2. Det er en
direkte konsekvens af den samtidige ophævelse af regionaliseringen, som hidtil
har inddelt landet i to zoner med henholdsvis høj og lav smitterisiko.
For at sikre en fortsat beskyttelse af niveau 1-besætningerne, vil de regler, der
har været gældende for niveau 2-besætninger i det lavprævalente område fra 1.
januar gælde i hele landet. Det vil sige, at alle niveau 2-besætninger – uanset
geografisk placering – skal overholde bestemmelserne. Det indebærer altså
forbud mod salg af dyr fra niveau 2-besætninger.
Med de nye bestemmelser kan eksempelvis slagtekalveproducenter ikke
længere købe kalve fra besætninger placeret i niveau 2.
Niveau 2-besætninger, der får positive kvartalsblodprøver, skal tage
gødningsprøver. Hvis en gødningsprøve er positiv, kommer besætningen i
niveau 3. Det betyder, at den sættes under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen
og skal have særslagtet kreaturer. Ekstraomkostninger hertil er for egen regning.
Kilde Kvægnyt nr. 22 – 2017

Obs

Tjek dit kemikalierum!
Foruden nogle ”glyphosatholdige” produkter bliver en del andre produkter også
forbudte at anvende eller opbevare i løbet af 2018. Bl.a. flere produkter til bekæmpelse af snegle, nogle DFF kopiprodukter, det ”gamle” Ally ST, Monitor,
Aproach samt kopier af disse.
Kontakt din planteavlskonsulent for yderligere oplysninger.

Info

Får du et skattesmæk 1. januar 2018?
Fra 11. juni 2014 indførtes der nye regler for virksomhedsordningen. Ifølge en af
de nye regler må virksomhedsaktiver ikke stilles til sikkerhed for gæld uden for
virksomhedsordningen.
En overgangsordning har indtil nu gjort det muligt at spare op i
virksomhedsordningen på trods af den type sikkerhedsstillelser. Men ordningen
ophører den 31. december 2017, og det kan udløse en ekstra skattebetaling.

Nupark 47
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24
7400 Herning

FlexNyt, uge 50, 2017

Majsmarken 1
7190 Billund

John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk
www.sagro.dk

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2017

Da reglerne om sikkerhedsstillelse blev
vedtaget, indførte politikerne en
overgangsordning for de skatteydere,
der senest den 10. juni 2014 havde
stillet sikkerhed med
virksomhedsaktiver.
I overgangsperioden har en
sikkerhedsstillelse for ”privat gæld” i virksomhedsaktiver ikke blokeret for, at der
kunne spares op i virksomhedsordningen, men muligheden gælder kun frem til
den 31. december 2017, hvor overgangsordningen hører op, og kun under
forudsætning af at sikkerhedsstillelsen er fjernet senest den 31. december 2017.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat.

Arrangementer

Workshop om kronvildt på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der
markskader fra kronvildt. På workshoppen er
der indlæg om problematikken. Der bliver
drøftelse af erfaringer med kronvildt og
mulighed for at udveksle ideer til fremtidige
tiltag.
Workshoppen er for landmænd, som er berørte
af markskader, men også for alle andre med interesse for kronvildt. Målet med
workshoppen er at få udvekslet erfaringer om forekomsten af kronvildt på
landbrugsarealer og finde idéer og løsninger til fremtidig forvaltning af kronvildt i
relation til landbrugsarealer.
Se program og tilmelding her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl.
Arrangementet holdes 18. december 2017 i Aulum.

Workshop om bramgæs på landbrugsarealer
I nogle områder af landet opleves der
markskader fra bramgæs. På workshoppen
er der indlæg om problematikken. Der bliver drøftelse af erfaringer med bramgæs,
og mulighed for at udveksle idéer til fremtidige tiltag.
Workshoppen er for landmænd, som er
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berørte af markskader fra bramgæs, eller gerne vil vide mere om emnet, men
også alle andre med interesse for bramgæs. Målet med workshoppen er at få
udvekslet erfaringer om forekomsten af bramgæs på landbrugsarealer og finde
ideer og løsninger til fremtidig forvaltning af bramgæs i relation til landbrugsarealer.
Se program og tilmelding her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl.
Arrangementet er gratis og afholdes 19. december 2017 i Svendborg.

Deltag gratis i to spændende webinarer om fodring
Grib muligheden og deltag i to webinarer med titlerne ’undgå tab ved ensilering
og udfodring’ samt ’fodring med rapskager’. Du kan deltage, mens du sidder
hjemme i sofaen eller ved skrivebordet.
Webinaret fodring med rapskager sætter fokus på, hvordan du kan anvende
rapskager til at reducere både foderomkostninger og klimapåvirkning – samtidig
med at du opnår sundere køer og uændret ydelse.
I december måned afholder EuroDairy to webinarer, som er relevante for danske
mælkeproducenter. EuroDairy er et internationalt netværk, som har til formål er
at udveksle idéer og viden om mælkeproduktion.
Deltagelse i EuroDairy’s webinarer er gratis. Et webinar er et foredrag, du
overværer hjemme. Det kræver en computer/tablet med internetadgang. Efter
tilmelding får du tilsendt et link til en hjemmeside, hvor du kan følge webinaret.
Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk.

Mark

Nu kan du se kort over målrettede efterafgrøder i miljøgis
I miljøgis kan du nu se to kort om målrettede efterafgrøder i 2018. På kortene
kan du se oplysninger om vejledende behov for målrettede efterafgrøder i dit
område, og hvornår du har mulighed for at søge tilskud til dine marker i 2018.
For at du kan planlægge din ansøgning om målrettede efterafgrøder, har vi
udarbejdet dette kort med overblik over, hvor der er behov for efterafgrøderne.
Kortene vil også være tilgængelige i Internet Markkort (IMK) ved åbningen af
ansøgningsperioden 1. februar 2018.
Læs mere her: lbst.dk/nyheder
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Se vejledning om minivådområder, og få gratis rådgivning af en
oplandskonsulent
Til februar kan landmænd søge om tilskud til at
anlægge minivådområder.
Du kan læse vejledningen for tilskud til
minivådområder ved at klikke på nedenstående
link. Du kan også se på et kort, om du har
mulighed for at søge tilskud. Ordningen åbner
for ansøgninger 1. februar 2018.
I vejledningen kan du læse mere om, hvad et minivådområde er, hvor det er
muligt at placere minivådområder og om de krav, der er til ansøgerne. Du kan
også som det første kontakte en oplandskonsulent i dit område og få hjælp til at
finde ud af, om det er noget for dig.
Læs mere her: lbst.dk/minivaadomraader

Arrangementer

Etablering af minivådområder – kursus for entreprenører
De næste år skal der etableres omkring 2000 minivådområder til at rense
markdræn for næringsstoffer. Projekterne gennemføres med tilskud fra
Landbrugsstyrelsen, og der er særlige krav til minivådområdernes konstruktion.
På kurset gennemgår vi, hvad du som entreprenør skal være opmærksom på for
at byde på opgaverne.
Du tilmelder dig kurset ved Danske Maskinstationer og Entreprenører her.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men prøv om der skulle være ledige pladser 
Deltagelse i kurset koster 450 kr. inkl. forplejning og bustransport til besigtigelse
af to minivådområder ved Odder.
Kurset holdes 13. december på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3 8660
Skanderborg.

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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