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Rottebekæmpelse
I forrige nummer af FlexNyt skrev vi, at det nu
er muligt for landmænd selv at bekæmpe
rotter. Det kan ske, når du har været på et
endagskursus.
Der er blot den hage, at der i skrivende stund
ikke er en kursusudbyder for området.
Du må altså for nuværende væbne dig med
tålmodighed, indtil ministeriet får stablet et kursus på benene!
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Spar op til at etablere dig som selvstændig landmand
Både etableringskonto- og iværksætterordningen giver dig mulighed for at spare et større
beløb op til køb af en landbrugsvirksomhed eller
anden erhvervsvirksomhed med delvis skattefinansiering.
Du får mest ud af at bruge etableringskontoordningen, hvis du ikke betaler topskat, og mest ud
af at bruge iværksætterordningen, hvis du betaler topskat. Ingen af reglerne kan dog bruges til skattetænkning. Det kan ikke
betale sig at spare op til etablering af selvstændig virksomhed, hvis du ikke reelt
ønsker at blive selvstændig.
Du kan sætte op til 250.000 kr. eller 60 procent af din nettoløn ind på en etablerings- eller iværksætterkonto i et pengeinstitut. Du skal dog mindst indsætte
5.000 kr. om året. Du kan også få fradrag for dine indskud for det indkomstår,
hvor du har etableret din virksomhed, og de efterfølgende fire indkomstår.
Læs mere på www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat

Tilskud

Vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2018
En ny vejledning til ansøgningsrunden for 2018 til den 5-årige tilskudsordning til
”Pleje af græs- og naturarealer er klar. Der er kun foretaget ganske få ændringer
ift. vejledningen for 2017.
Læs mere på www.landbrugsinfo.dk/Miljoe

Vildtafgrøder, der etableres i foråret 2018, er støtteberettigede

Mark

Det er i 2018 muligt at få grundbetaling til arealer, der tilsås med en
omdriftsafgrøde, som du lader stå til vildtet. Arealet skal være tilsået i støtteåret.
Landbrugsstyrelsen oplyser i vejledning om grundbetaling, afsnit 3.9, at arealer
med vildtafgrøder skal anmeldes med den afgrøde, der er udsået. Hvis der f.eks.
udsås majs, så anmeldes arealet med afgrødekode 5 ”majs til modenhed”. Hvis
der udsås en blanding af vårsåede afgrøder, kan du anvende afgrødekode 4
”blanding af vårsåede afgrøder”.
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Vildtafgrøder har ingen kvælstofnorm og er ikke et harmoniareal. Husk derfor at
tilrette dette i forhold til gødningsplanen.
De anmeldte vildtafgrøder vil indgå i markplanen som et omdriftsareal, og
arealet skal derfor medregnes både i forhold til de grønne krav og
efterafgrødegrundarealet.
Kilde: SEGES, PlanteInnovation

Info

Brug bræmmer og bestøverbrak som MFO i 2018
De tidligere frivillige randzoner og de nye markbræmmer er nu samlet under en
fælles betegnelse: MFO-bræmmer. Desuden kan du som noget nyt bruge såkaldt bestøverbrak som MFO. Du kan læse om MFO-bræmmer og bestøverbrak
i vores nye faktaark.
Du kan placere dine MFO-bræmmer hvor som helst på dine landbrugsarealer,
så længe de ligger op ad et omdriftsareal. Bræmmerne kan både ligge i kanten
af en mark og i midten af en mark, og de skal være mellem 1 og 20 meter brede.
Du må ikke gøde eller sprøjte bræmmerne, men du må gerne lade dem afgræsse og tage slæt på dem.
Læs mere – bl.a. det nye faktaark på lbst.dk/nyheder-og-presse

Bier

Økologer med ikke-økologisk biavl skal indberette bistaderne
Alle økologer, der har ikke-økologiske
bistader på deres bedrift, skal
indberette bistaderne til
Landbrugsstyrelsen. Der er flere
muligheder i forbindelse med
indberetningen.
Hvis du ikke kan eller vil omlægge din
biavl til økologisk drift, har du
mulighed for at have op til 2 bistader
til eget brug. Du må ikke både have
økologiske bier og bier til eget brug. ”Eget brug” betyder, at du ikke må sælge
honning fra bistaderne. Du skal altid indberette bier til eget brug i
Fællesskemaet. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure i Vejledning om
økologisk jordbrugsproduktion, afsnit 12.10.
Læs mere her lbst.dk/nyheder-og-presse
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Kvæg

IBR konstateret i flere kvægbesætninger syd for grænsen
Danske kvægproducenter skal være obs på symptomer.
En syg ko blev forleden testet og fundet positiv for sygdommen IBR (infektiøs
bovin rhinotracheitis) i en malkekvægsbesætning i Slesvig-Holsten. De øvrige
660 dyr i besætningen blev efterfølgende også testet, og alle blev fundet positive
for antistoffer. Besætningen blev afspærret, og dyrene sendt til slagtning. Efter
dette besætningsudbrud er der yderligere fundet antistoffer i tre besætninger i
området. I alt 1.800 dyr er testet positive og skal slagtes. Tyskland har været fri
for IBR siden marts 2017, hvor den sidste delstat blev erklæret fri. Forudsat at
udbrudene holdes under kontrol, vil de ikke påvirke Tysklands fri status.
Vær opmærksom ved f.eks. import af dyr.
Læs mere her www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg
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Baggrund: Brug af triazoler og resistensudvikling hos patienter
med infektion af Aspergillus fumigatus
I de seneste dage er resistens hos svampen Aspergillus fumigatus mod triazoler
blevet omtalt i medierne. Svampen kan være livstruende hos patienter med et
svækket immunforsvar - f.eks. hos leukæmipatienter. I medierne er resistensudviklingen blevet kædet sammen med landbrugets brug af triazoler.
Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men omfanget er ikke klarlagt. Triazoler bliver også anvendt til træimprægnering, i tekstiler, byggematerialer, maling
mv.
Læs mere her www.landbrugsinfo.dk/Planteavl

Tilskud

Tilskudsordningen rydning af tilgroede arealer og forberedelse
til afgræsning holder pause i 2018
Der er netop truffet beslutning om at sætte
tilskudsordningen ”rydning af tilgroede arealer og
forberedelse til afgræsning”, der er finansieret under
Landdistriktsprogrammet, på pause i 2018. Beslutningen
skyldes, at det har vist sig at være nødvendigt at
prioritere it-ressourcer til andre højt prioriterede projekter.
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Landbrugsstyrelsen forventer, at ordningen åbner igen i 2019, og midlerne til
2018 vil dermed blive puljet til 2019 og 2020.
Du kan stadig søge tilskud til løbende pleje af græs- og naturarealer under
plejegræsordningen, som fortsætter uændret i 2018.
Læs mere her lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder.

Mark

Naturstyrelsen udbyder arealer
Naturstyrelsen udbyder i denne tid en del arealer rundt i landet til bla.
afgræsning. Du kan se, hvilke arealer det drejer sig om, og hvilke krav der er til
drift, på naturstyrelsen.dk

Får og geder

Regelsæt for fåre- og gederegistrering
Hermed regelsæt for Fåre- og Gederegistrering: www.landbrugsinfo.dk/Avl-ogregistrering

Heste

Messe: Hest og rytter
Årets heste event finder sted i Herning 8. - 11. marts 2018. Hest & Rytter er
messen, du ikke må gå glip af, hvis du er heste- og ridesportsinteresseret.
Messen finder sted samtidig med Dansk Varmblods Hingstekåring, og det
samlede arrangement tiltrak i 2017 lige knap 60.000 besøgende.
Læs mere på http://www.hestogrytter.dk/

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

Nupark 47
7500 Holstebro

Birk Centerpark 24
7400 Herning

FlexNyt, uge 8, 2018

Majsmarken 1
7190 Billund

John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø.

info@sagro.dk
www.sagro.dk

