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KemiTjek
En række midler bliver forbudt at anvende og opbevare i
2019 - 2020
KemiTjek hjælper dig til at undgå bøder for opbevaring og
anvendelse af ulovlige pesticider.
Scan stregkoden på pesticidemballagen eller tast cifrene i
registreringsnummeret og få straks at vide, om det fortsat
er lovligt at opbevare og anvende produktet. Resultatet
vises med letforståelige grønne, gule, lyserøde og mørkerøde farvekoder.
Grøn indikerer, at produktet er fuldt lovligt at bruge og opbevare, mens gul og
lyserød betyder, at der er ting omkring brug eller opbevaring, man skal være
opmærksom på. Koden mørkerød betyder, at pesticidet er forbudt, og derfor
snarest skal afleveres til kommunens genbrugsstation.
Efter scanning kan du sende en oversigt over de scannede produkter pr. mail.
KemiTjek opdateres løbende med oplysninger fra Middeldatabasen.dk, hvilket
sikrer, at informationerne altid er ajour med nyeste lovgivning.
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Programmet virker på Android samt iPad og iPhone.
Inden ibrugtagning af KemiTjek skal man oprette abonnement, som koster kr.
99,- årligt.
Læs mere her: https://www.seges.dk/da-dk/software/plante/kemitjek.

Økonomi

Udbetaling af grundbetaling og grøn støtte begynder 3. december
På grund af tørken og den tidlige høst har
Landbrugsstyrelsen kunnet fremrykke den fysiske kontrol. Derfor begynder udbetalingerne
til landmænd, der har haft MFO-græsudlæg i
majs, samme dato.
Målsætningen for udbetalingerne er:
• Der er udbetalt støtte til mindst 90 procent af ansøgerne senest 15. december
• Der er udbetalt støtte til mindst 97 procent af ansøgerne senest 31. januar
2019
• Resten af støtten udbetales frem til 30. juni 2019. Der er typisk tale om særligt
komplekse sager.

Tilbagebetaling af produktionsafgift på sukkerroer – efterlysning af sukkerroedyrkere fra 1999-2001
Nordic Sugar A/S gennemførte 25. oktober 2018
tilbagebetaling af produktionsafgifter til mange af de
sukkerroedyrkere, som i produktionsårene 1999/2000 –
2000/2001 betalte for meget i produktionsafgift på
sukker.
Da Nordic Sugar mangler kontooplysninger på en række
af de daværende sukkerroedyrkere, offentliggøres her
navnene på de sukkerroedyrkere, som Nordic Sugar A/S
ikke har kunnet gennemføre tilbagebetaling til.
Læs mere her hvis du måske har penge til gode:
lbst.dk/nyheder-produktionsafgift
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Landbrug & Fødevarer ansætter ny adm. direktør
Det bliver 49-årige Anne Lawaetz Arhnung,
der overtager rollen som administrerede
direktør i Landbrug & Fødevarer efter Karen
Hækkerup. Anne Lawaetz Arhnungs nye rolle
som administrerende direktør betyder
samtidig, at SEGES får ny direktør, som
nævnt nedenunder.

Ny direktør for SEGES
Ejnar Schultz er ny direktør for landbrugets videns- og innovationshus
SEGES. Han har i en årrække været
medlem af ledelsen samme sted.
Ejnar Schultz har siden 2007 siddet i
direktionen i SEGES og før det i Videncentret for Landbrug, der var navnet, før SEGES kom på
banen. Nu afløser Ejnar Schultz den hidtidige direktør Anne Lawaetz Arhnung,
der fremadrettet er administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Økonomi

Grundbetalingen i 2018
Landbrugsstyrelsen har nu fastsat
betalingsrettighedernes
værdi og den grønne støtte for
2018. Landbrugsstyrelsen foretager en reduktion i støtten, fordi der har været stor søgning til støtten til unge
nyetablerede landbrugere.
Grundbetalingen og den grønne støtte for 2018 beregnes på dette grundlag:
lbst.dk/nyheder/grundbetalingen

Info

Bæredygtighedskonsulenter i Danmark
Nu er der mulighed for at få bæredygtigheden på din bedrift vurderet med et
bæredygtighedstjek.
Hvis du er interesseret i at høre mere eller få et bæredygtighedstjek, kan du
kontakte én af de certificerede RISE bæredygtighedskonsulenter.
Analyserne munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget
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bæredygtighed, som landmanden har fuld råderet over.
Se hvor du kan henvende dig, og hvad du får ud af det:
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/baeredygtighed
Mark

Workshop om præcisionsjordbrug og digitalisering
Bliv klogere på den faglige baggrund bag gradueret
tildeling af udsæd, gødning og planteværn. Hør også
om dit udstyr kan opgraderes til præcisionsjordbrug
UDEN de store investeringer.
Kom og hør om mulighederne for opgradering af udstyr, i stedet for at købe nyt, så du kan komme i gang
med at praktisere præcisionsjordbrug og få fingrene i
CropManager fra skærmen og helt ud i maskinen.
Få indblik i, hvordan eksperter fra indland og udland anvender præcisionsdata til
at skabe værdi i planteproduktionen.
Workshoppen afholdes 11-12-2018. Læs mere og tilmeld dig her.

Arrangement

Plantekongres 2019
Nu er tilmeldingen til plantekongressen 15.
og 16. januar 2019 åben.
Se programmet og tilmeld dig her:
www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekong
res

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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