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Info 

 

Læs de nye vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræ-

mie 

 Nu har Landbrugsstyrelsen offentliggjort vejledningerne om direkte arealstøtte 

og slagtepræmie for 2019. Læs om de væsentligste ændringer her. 

Bekendtgørelsen om direkte støtte er også offentliggjort. 

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet fire vejledninger om direkte arealstøtte og én 

vejledning om slagtepræmie: 

 Vejledning om grundbetaling 2019 

 Vejledning om grøn støtte 2019 

 Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2019 

 Vejledning om unge nyetablerede landbrugere 2019 

 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2019. 

Find vejledningerne her: lbst.dk/nye-vejledninger. 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/laes-de-nye-vejledninger-om-direkte-arealstoette-og-slagtepraemie/?utm_campaign=ls-de-nye-vejledninger-om-direkte-arealsttte-og-slagteprmie&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Nyt navn til GartneriRådgivningen 

 Gartnernes og frugtavlernes uafhængige rådgiv-

ningsvirksomhed har ved årsskiftet ændret navn til 

HortiAdvice. 

Efter 2012, hvor GartneriRådgivningen A/S dannede partnerskab med det hol-

landske rådgivningsselskab Delphy, har det danske rådgivningsfirma med ho-

vedkontor i Odense øget andelen af internationale aktiviteter fået flere og flere 

udenlandske samarbejdspartnere. Navneskiftet er derfor oplagt, forklarer direk-

tør Jan Jensen Hass. 

Kilde: GartnerTidende 4. januar 2019. 

Kvæg Antal aktive dyr pr. kvægrace 

 Der er registreret levende dyr af 44 forskellige malke- og kødkvæg racer i 

Danmark pr. 1/1-2019. Se tabel over racer og antal for hver race. Der er i alt 

1.527.018 stykker kvæg. Heraf er ca. 1.082.500 rene malkekvægs-racer. Knap 

305.000 er forskellige racer. Resten er ammeko-racer. Heraf er Limousine den 

største antalsmæssige race.  

Se oversigten her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl. 

Økonomi 

 
Aktiesparekonto – en (måske knap så) god mulighed? 

 En aktiesparekonto er en særlig ordning, du kan oprette i f.eks. et pengeinstitut, 

hvor du kan investere i aktier optaget til handel samt visse investeringsbeviser. 

Formålet med aktiesparekontoen er, at man vil have flere personer til at 

investere i aktier. Derfor har Folketinget sat skatten ned på gevinsterne 

(fortjeneste og udbytte) på de aktier, der er i ordningen. Hvor du udenfor 

ordningen bliver beskattet med 27 % og 42 %, afhængigt af, hvor stor en gevinst 

du har, vil skatten på gevinster på aktiesparekontoen kun være på 17 %. 

Beskatningen på ordningen vil dog ske som lagerbeskatning, hvilket betyder, at 

årets stigninger i værdierne beskattes, uanset at værdistigninger ikke er hentet 

hjem endnu. Den reale beskatning er dermed højere end 17 %. 

Ministeriet har beregnet sig frem til, at det svarer til en real beskatning på 18,4 

%. Skatten er dermed lavere, og derfor ligger der et skattemæssigt incitament til 

at bruge aktiesparekontoen. 

Læs hele artiklen fra SEGES: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Aktiesparekonto-

en(knapsaa) 

Kilde: Senior Tax Manager, Jens Jul Jacobsen, Jura & Skat, Skat 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsstatistik/Sider/Antalaktivedyrprkv%C3%A6grace.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikler_Aktiesparekonto-en(knapsaa)godmulighed.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikler_Aktiesparekonto-en(knapsaa)godmulighed.aspx
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Kvæg Så er der åben for tilmelding til kvægkongres 

 10. januar blev der åbnet for tilmelding til årets kvægkongres. Så skynd dig ind 

på kvægkongres.dk og meld dig til. 

Du tilmelder dig her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Dansk-Kvaeg-kongres 

Økologi Stadig flere landmænd er interesserede i økologien 

 Stadig flere landmænd er interesserede i økologien. De produktionsgrene, hvor 

interessen især har været stor i 2018, er blandt andet planteproduktion, 

kødkvæg og grøntsager. Det matcher med efterspørgslen fra forbrugerne. De 

køber i stigende grad økologiske grøntsager, så her er et marked for de danske 

økologer. Samtidig importerer vi stadigvæk en del udenlandsk økologisk korn, så 

her er der mulighed for, at de danske økologer kan producere økologisk korn, 

der kan erstatte det udenlandske korn. 

 Også mulighed for gratis omlægningstjek i 2019 

 Da interessen for at få et omlægningstjek stadigvæk er stor, har SEGES fået 

bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug til at kunne gennemføre 

omlægningstjek og fastholdelsestjek igen i 2019. 

Kontakt dit rådgivningscenter for mere information. 

 

Info 

 
Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder 

 Få overblik over dine muligheder for at søge tilskud til din naturpleje i Natura 

2000-områder med en ny folder for 2019. Du kan finde folderen og læse mere 

om mulighederne her: lbst.dk/tilskud-til-gavn-for-naturen. 

Økonomi Færre kontrolbesøg med satellitbaseret kontrol 

 I 2019 begynder Landbrugsstyrelsen at anvende satellitbaseret kontrol på 

grundbetalingen. Den nye kontrolform skal gøre det nemmere at være 

landmand. 

Formålet med satellitbaseret kontrol er, at Landbrugsstyrelsen kan få bekræftet, 

at landmanden overholder støttebetingelserne, og dermed overflødiggøres langt 

størstedelen af de kontrolbesøg på grundbetalingen, landmændene kender i 

dag. 

Læs mere her: lbst.dk/faerre-kontrolbesoeg. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Dansk-Kvaeg-kongres/Sider/Kn-19-9810-Saa-er-der-aaben-for-tilmelding-til-kvaegkongres.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/soeg-tilskud-til-gavn-for-naturen-i-natura-2000-omraader-3/?utm_campaign=sg-tilskud-til-gavn-for-naturen-i-natura-2000-omrder&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/faerre-kontrolbesoeg-med-satellitbaseret-kontrol/?utm_campaign=frre-kontrolbesg-med-satellitbaseret-kontrol&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Fjerkræ Sæt kryds i kalenderen 

 Næste kursusdag for Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger bliver 

onsdag d. 10. april 2019. Kurset afholdes hos SEGES i Agro Food Park. Mere 

information og tilmelding kommer på LandbrugsInfo senere – der kan yderligere 

tilmeldes på jtp@seges.dk 

Fjerkrækongres 2019 afholdes d. 27.-28. februar 2019 på Vingsted Hotel- og 

Konferencecenter. 

Info Krisehjælp til landmænd i 2019 

 Landmænd, der har brug for kriserådgivning, kan også i 2019 få hjælp hos 

landbrugsrådgivningen. Donationer fra Velliv Foreningen, Foreningen Østifterne 

og Foreningen PlanDanmark muliggør dette arbejde i det kommende år. 

Se hvordan: www.landbrugsinfo.dk/krisehaandtering. 

Mark Oplev Plantekongres 2019 igen 

 Hvis du ikke nåede at komme med til årets plantekongres, eller der var 

sessioner, som du ikke nåede, så er der mulighed for at se indlæggene her: 

www.landbrugsinfo.dk/Plantekongres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:jtp@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/krisehaandtering/Sider/js_19_Krisehjaelp-til-landmaend-i-2019.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/PLK_Temaoversigt_2019.aspx

