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Gartneri 

 
Inspirér dine kunder til nye måder at udnytte grønsagerne på 

 Gartnertidende nyhedsbrev, som udgives af 

GartneriRådgivningen A/S, skriver 4. december 

2017, at de har udviklet nogle inspirationsark, 

som kan printes og uddeles til kunder i f.eks. 

gårdbutikker. 

Dansk Gartneri står bag den velkendte Sæson-

kampagne, der er finansieret med støtte fra EU 

samt Produktionsafgiftsfonden. 

Formålet med kampagnen er at øge forbruget af 

frisk frugt og grønt blandt danskere og særligt 

børnefamilier. Kampagnebudskaberne 

markedsføres primært via digitale platforme, som 

for eksempel sæson.dk, nyhedsbreve og Facebook.  
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Som en del af kampagnen udarbejdes også nogle materialer, der eventuelt kan 

bruges til at dele ud til kunderne i gårdbutikkerne. 

Materialer fra Sæson til dig og dine kunder 

 På www.sæson.dk finder du mere end 600 professionelle udviklede 

opskrifter lige til at printe og dele ud til dine kunder. 

 20 forskellige fakta- og inspirationsark med udvalgte frugter og 

grønsager til at printe og dele ud til dine kunder. Alle ark kan downloades 

og printes via dette link 

Små grønsagsplakater med billeder af sæsonens danske grønsager til dine 

kunder. Plakaterne er gratis og kan bestilles hos kfju@danskgartneri.dk. 

Krondyr Afværge af kronvildt på landbrugsarealer 

 Krondyr i Danmark 

I Danmark findes der krondyr i Jylland og 

på Sjælland. Miljøstyrelsen skriver på 

deres hjemmeside, at bestanden i Dan-

mark er på 22.500 individer, og at de 

største bestande af krondyr findes i Vest- 

og Midtjylland og på Djursland, mens der 

på Sjælland findes en mindre bestand i 

Tisvilde- og Valby Hegn og ved Åmosen. 

Skader fra kronvildt 

I mange områder i Danmark er der store problemer med kronvildt, og nu også 

dåvildt, der laver skader i markerne. Antallet af både krondyr og dåvildt er fortsat 

stigende. Kronvildtet æder afgrøderne eller beskadiger afgrøder ved at træde og 

rode rundt i markerne. Desuden gør de også skade ved at æde af ensilage-, hø-

, og halmstakke, ligesom de kan beskadige plastmaterialet i ensilagestakke, 

med efterfølgende kvalitetsforringelse af indholdet. 

Der er mange tiltag, som kan iværksættes for at undgå eller mindske skaderne. 

Disse er beskrevet i kataloget herunder. Har du problemer med vildtskader, kan 

du kontakte og søge rådgivning hos Miljøstyrelsens lokale vildtkonsulenter eller i 

dit landbrugscenter. 

Læs mere på www.landbrugsinfo.dk/kronvildt.  

 

 

http://www.saeson-web.dk/
https://gkgk-my.sharepoint.com/personal/markus_vickery_gknordic_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1d632770b001e4c958ad4afab2c01eab5&authkey=AUqlfznMQxKO0xomMAKRQDI
mailto:kfju@danskgartneri.dk
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/plejemetoder/graesning-som-naturplejemetode/graesningsdyr-i-naturplejen/krondyrgraesning-som-naturpleje/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/krondyr/
http://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/krondyr/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/kontakt-din-vildtkonsulent/
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Sider/pl_17_2439_Afvaerge_kronvildt_paa_landbrugsarealer.aspx
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Økologi Se den nye bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion 

for 2018 

 Landbrugsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om 

økologisk jordbrugsproduktion med mindre ændringer til 

husdyrproduktion. Bekendtgørelsen er trådt i kraft 1. januar 

2018. 

Ændringerne i bekendtgørelsen er præciseringer, forenklinger 

og tilretninger af allerede eksisterende produktionsregler. Du skal være 

opmærksom på, at reglerne gælder fra 1. januar 2018 og kan have betydning for 

dig.   

Læs bekendtgørelsen på retsinformation  

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion vil blive opdateret på baggrund af 

bekendtgørelsen og vil være tilgængelig omkring 1. marts 2018.  

Læs om ændringerne på lbst.dk/nyheder-oekologisk-jordbrugsproduktion. 

 

Kvæg 

 

Tjek om dine dyr til slagtepræmie er rigtigt indberettet (kvier, 

tyre og stude) 

 Hvis du vil være sikker på at få slagtepræmie for 

alle dine støtteberettigede dyr, som er slagtet i 

2017, skal du gennemgå dine slagteafregninger.  

Hvis du finder fejl, skal du straks kontakte 

slagteriet for at få rettet fejlen, så dyrene bliver 

korrekt indberettet inden 20. januar 2018.  

Det er ikke muligt at få slagtepræmie til de dyr, 

som bliver indberettet senere end 20. januar.  

 Midt i februar 2018 sender Landbrugsstyrelsen en oversigt over slagtede dyr til 

alle, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, og som har mindst ét indberettet dyr 

i 2017. På dette tidspunkt kan du kun få rettet oplysninger om indberettede dyr, 

hvis dyrene fremgår korrekt af din slagteafregning, eller du kan bevise, at du 

tidligere har kontaktet slagteriet om fejlen! 

Info Nye regler for at undgå KO-sanktion ved mindre betydelige fejl 

ved øremærker 

 Fra 2018 skal du inden for 24 timer dokumentere, at du har rettet op på mindre 

betydelige fejl ved øremærkning og registrering af dyrene, hvis kontrolløren har 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196674
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/se-den-nye-bekendtgoerelse-om-oekologisk-jordbrugsproduktion-for-2018/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=se-den-nye-bekendtgrelse-om-kologisk-jordbrugsproduktion-for-2018&cHash=0a72844915ebcfe8f900cb3b61ab4a2c
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju3cGO4rvYAhVByqQKHaS6AfgQjRwIBw&url=http://altomkost.dk/fakta/oekologi/&psig=AOvVaw3d_NjwwYJUDytFhxMvLEXL&ust=1515067958247245
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM2bK1jr7YAhXDwKQKHXssAxgQjRwIBw&url=http://www.danskkoedkvaeg.dk/racer/piemontese/&psig=AOvVaw22gbdEyw00XTaDOahbK7hX&ust=1515148508774900
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fundet sådanne fejl ved kontrollen. Derved undgår du, at fejlen kan komme til at 

medføre et træk i landbrugsstøtten. Ændringen er en stramning efter påtale fra 

EU-Kommissionen, men der bliver nu mulighed for at få nulstillet mindre betyde-

lige overtrædelser. 

Hvis kontrolløren har fundet mindre betydelige fejl i forbindelse med øremærker-

ne, fejl i indberetningerne eller i registreringerne på din bedrift, får du fremover 

en henstilling om at rette fejlen. Du skal desuden dokumentere, at du har rettet 

fejlen inden for en frist på 24 timer. Kontrolløren oplyser dig om, hvad du skal 

gøre for at rette fejlen og for at dokumentere det. Det vil også fremgå af det kvit-

teringsbrev, du får i forbindelse med kontrollen.  

Har du overtrådt kravet om, at hændelser vedrørende kvæg skal indberettes til 

CHR inden for en frist på senest 7 dage, kan du i sagens natur ikke rette op på 

fejlen. I disse tilfælde er der valgt at indføre en såkaldt ”human error” tilgang 

(HET). Det er en tilgang, som EU-Kommissionen giver medlemsstaterne mulig-

hed for at anvende, men kun ved for sene indberetninger. 

Hvis kontrolløren finder, at under 30 procent af hændelserne på din bedrift er 

indberettet for sent, vil du i første omgang ikke få en KO-sanktion. Fejlen regi-

streres dog i systemerne. Det betyder, at hvis du indenfor en 3-årig periode igen 

har for sene indberetninger, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan 

konstatere en positiv udvikling i antallet af hændelser i de senere indberetninger. 

Vi foretager denne vurdering på baggrund af helt objektive kriterier. Hvis der ikke 

er en positiv udvikling, altså at vi ikke ser et fald i antal hændelser, eller at du har 

været hurtigere om at indberette dem, vil du blive trukket 1 % i landbrugsstøtte 

for overtrædelsen. 

Kilde: Landbrugsstyrelsen 

Læs mere på lbst.dk/nyheder. 

 

Gødningsregn-

skab 
Vigtigt at landmænd indsender gødningsregnskab 

 Landbrugsstyrelsen meddeler: 

”Det er vigtigt, at landmænd indsender deres gødningsregnskab til os, for at vi 

kan kontrollere gødningsforbruget i Danmark. Hvis vi endnu ikke har modtaget 

de lovpligtige gødningsregnskaber for 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016, 

sender vi sagen videre til politiet. 

For at sikre en velfungerende kontrol med gødskningsreglerne og 

gødningsforbruget i Danmark er det afgørende, at alle landmænd, der har pligt til 

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nye-regler-for-at-undgaa-ko-sanktion-ved-mindre-betydelige-fejl-ved-oeremaerker/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nye-regler-for-at-undg-ko-sanktion-ved-mindre-betydelige-fejl-ved-remrker&cHash=3a58959be69a19cc01ac2919338a58ac


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 2, 2018 

 

Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25                            info@sagro.dk 
7500 Holstebro        7400 Herning                          7190 Billund                    6705 Esbjerg Ø.                                      www.sagro.dk                                                
 
FlexNyt, uge 2, 2018 

at indberette deres gødningsforbrug, sender deres gødningsregnskab til 

Landbrugsstyrelsen til tiden. 

Cirka 1.500 landmænd har undladt at sende deres gødningsregnskab i et eller 

flere af de seneste tre planår, på trods af at vi har sendt rykkerbrev til dem. 

Derfor vil deres sag nu blive sendt videre til politiet, der kan sanktionere en 

eventuel overtrædelse med bøde. 

 De pågældende gødningsregnskaber skulle være indsendt henholdsvis den 31. 

marts 2015 for planåret 2013/2014, den 31. marts 2016 for planåret 2014/2015 

og den 31. marts 2017 for planåret 2015/2016.  

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal 

indberette gødningsregnskabet for alle de planperioder, virksomheden har været 

tilmeldt registeret. Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af 

gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis du: 

 Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august i planperioden 

 Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august i planperioden 

 Ikke har brugt gødning 

Tilskud Bekendtgørelsen og vejledningen om tilskud til målrettede ef-

terafgrøder for 2018 er nu klar 

 Du kan igen i år søge om tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder, når 

Fællesskemaet åbner 1. februar. Der kan i alt søges tilskud til cirka 114.000 ha i 

2018 inden for de områder, hvor der er behov for at reducere udledningen af 

kvælstof i 2018. Tilskudssatsen vil igen i år være 700 kr. per ha. 

Læs mere om ordningen og frister på lbst.dk/nyheder-bekendtgoerelsen. 

Støtte Læs de nye vejledninger om direkte arealstøtte 

 I 2018 har Landbrugsstyrelsen valgt at opdele Vejledning om direkte arealstøtte i 

fire mindre vejledninger. Dette har de gjort for at gøre det mere overskueligt for 

deres kunder og gøre det lettere at finde de regler, der er relevante for den en-

kelte. 

De fire vejledninger er: 

 Vejledning om grundbetaling 2018 

 Vejledning om grøn støtte 2018 

 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 

 Vejledning om unge nyetablerede landbrugere 2018  

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/bekendtgoerelsen-og-vejledningen-om-tilskud-til-maalrettede-efterafgroeder-for-2018-er-nu-klar/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=bekendtgrelsen-og-vejledningen-om-tilskud-til-mlrettede-efterafgrder-for-2018-er-nu-klar&cHash=8c7f030e8954f60a0cf516726c77c769
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Se vejledningerne på http://lbst.dk/nyheder-og-presse 

Skat Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig 

 En mængde afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser 

nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretaget sin 

gennemgang. Konsekvensen af fejl er, at hele den udbetalte godtgørelse bliver 

skattepligtig. 

Gennemgående for sagerne er, at der ofte ikke er styr på reglerne og/eller 

kontrollen for den skattefrie godtgørelse. Men det kan i høj grad betale sig at 

være opmærksom på, at godtgørelsen registreres korrekt, og at kontrollen er 

effektiv. 

Læs mere om reglerne på www.landbrugsinfo/Oekonomi 

 

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

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/laes-de-nye-vejledninger-om-direkte-arealstoette/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ls-de-nye-vejledninger-om-direkte-arealsttte&cHash=4ed7459e32f466b172f10a781ca6b543
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/JS_18_klummeartikel_Naardenskattefriegodtgoerelsebliverskattepligtig.aspx

