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Info

Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-nr.?
Giv Landbrugsstyrelsen besked snarest muligt, hvis de skal udbetale din arealstøtte til
en kreditor eller til et andet CVR-nummer end det, du brugte, da du indsendte
fællesskemaet. Er du autoriseret økolog, og har du fået nyt CVR-nummer, skal du
måske flytte din økologiske autorisation.
Læs mere her: www.lbst.dk/nyheder/skal-din-stoette-udbetales-til-en-anden.

Økonomi

Værdier for betalingsrettigheder 2019 og 2020
Du kan nu se værdien af dine betalingsrettigheder for
2019 og den foreløbige værdi for 2020.
Landbrugsstyrelsen har justeret værdierne af betalingsrettighederne forud for årets udbetaling af den direkte
landbrugsstøtte. Du kan nu se de genberegnede værdier for betalingsrettighederne
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for 2019 i Tast selv-service, ligesom du kan se de foreløbigt estimerede værdier for
2020.
Læs mere her: www.lbst.dk/nyheder/vaerdier-for-betalingsrettigheder.

Mark

7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Landbrugsstyrelsen har nu lavet sidste opdatering af
grønne, gule og røde marker i IMK tirsdag d. 15. oktober.
Landmand.dk er også opdateret. Der er 900 røde marker,
der vil få fysisk kontrol. Se dine marker på landmand.dk.
Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/satellitkontrol.

Du får besked, når der åbnes for fornyelse af tilsagn om Økologisk Arealtilskud og Plejegræs

Info

Landbrugsstyrelsen sender et brev til ansøgeren via Tast
selv-service, når de skemaer, der står på
dispensationslisten, åbner for ansøgning om nye tilsagn.
En lang række landmænd, med tilsagn om Økologisk
Arealtilskud og/eller Pleje af græs og naturarealer, der
udløber i år, kan stadig ikke søge om nye tilsagn pga. itproblemer hos Landbrugsstyrelsen. Disse landmænd er omfattet af en dispensation
fra ansøgningsfristen, der pt. løber frem til den 30. november. Når styrelsen åbner op
for nye tilsagnsskemaer, sender de et brev via Tast selv-service til ansøgeren.
Læs mere: https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-tilskud
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Kvæg

Vælg den rette sæbe og desinfektion til kvæg- og kalvestalden
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring
og desinfektion i kalve- og kvægstalde.
Midlerne er udvalgt at Desinfektionsrådgiveren ApS ved Ove Christoffersen, der har mange års erfaring med
desinfektion i landbruget.
Det er dog vigtigt at understrege, at
der også findes andre egnede produkter.
Se artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Smittebeskyttelse.

Info

Miljøminister præsenterer nye tiltag for at forebygge ulveangreb
Danmark har fået sin anden og
hidtil største ulvezone. I et knap
600 km2 stort område sydvest for
Silkeborg kan der nu søges om
tilskud til ulvesikre hegn. Samtidig
er miljøministeren klar med nye
tiltag som forsøg med vogterhunde
og forhøjelse af tilskud til ulvehegn.
Et område på størrelse med Bornholm bliver nu defineret som Danmarks anden
ulvezone. Det har miljøminister Lea Wermelin besluttet.
Området på 570 km2 ligger som en firkant mellem Silkeborg i nordøst, Herning i
nordvest, Brande i sydvest og Nr. Snede i sydøst. I området er det muligt for
fåreavlere at søge om tilskud til at bygge ulvesikre hegn, som skal beskytte dyrene
mod ulveangreb.
Fakta om ulvesikre hegn:
•
•
•
•
•
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Der findes to ulvezoner i Danmark
Det ene er 330 km2 og ligger sydvest for Holstebro
Det andet er 570 km2 og ligger sydvest for Silkeborg
Inden for områderne kan der søges om tilskud for ulvesikre hegn
Hegnene er strømførende med min. 4.500 volt med nederste eltråd som
udgangspunkt 20 cm over jorden og øverste eltråd min. 110 cm over jorden
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•
•

Der er i dag 36 km ulvesikret hegn i Danmark, hvoraf Naturstyrelsen ejer ca. 25
km, mens syv private husdyrholdere tilsammen ejer de resterende 11 km
Der er ikke dokumenteret ulveangreb bag et ulvesikret hegn i Danmark, der lever
op til Miljøstyrelsens standarder herfor.

Læs hele nyheden her: https://mfvm.dk/ulveangreb.
Heste

Husk at du skal have lys på hesten i lygtetændingstiden
Husk, når du rider på din hest i lygtetændingstiden, skal du have lys på.
Du skal ride i højre side af vejen – og ikke på
fortov eller cykelsti. Du skal have lys på dit
venstre ben. Der skal være hvidt lys fremad og
rødt lys bagud. Lyset skal kunne ses på mindst
150 m afstand.
Hesten skal have refleksbånd på alle 4 ben. Refleksbåndene skal være mindst 5 cm
bredde.
På mange måder skal du betragte hesten som et køretøj. Derfor må du heller ikke tale
i mobiltelefon eller føre hest i beruset tilstand.
Derudover er det en fordel, at du tager en refleksvest på og gerne flere reflekser på
seletøj og dækken, men det er altså ikke et krav.
Kilde: Dansk Rideforbund og hestegalleri.dk

Info

Små fødevarevirksomheder skal have færre kontrolbesøg
Mange små fødevarevirksomheder får ofte
mange kontrolbesøg, fordi de har mange forskellige aktiviteter. Nu vil fødevareminister
Mogens Jensen og partierne bag Fødevareforlig 4 samle besøgene, så kontrollen gennemføres mere fleksibelt.
En lille fødevarevirksomhed, der både holder høns og får, laver foder, dyrker frugt og
har en lille butik eller cafe, får i dag mange kontrolbesøg, fordi kontrollen udføres af
forskellige kontrollører, som hver er specialiseret inden for et bestemt område.
De mange kontrolbesøg kan være en stor byrde for de små virksomheder, fordi de
kræver meget tid, men det skal nu være slut.
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Fødevareminister Mogens Jensen og partierne bag Fødevareforlig 4 vil nemlig samle
kontrolbesøgene, så de små virksomheder ikke nær så ofte skal byde myndighederne
velkommen. Virksomhederne skal i højere grad kunne vælge, om de vil have længere
besøg med fokus på flere emner, eller fortsat have flere kortere og mere specifikke
besøg. En væsentlig del af kontrolbesøgene vil fortsat være vejledning om forskellige
fødevareregler.
De nye muligheder forventes introduceret i løbet af 2020.
Kilde: Miljø og Fødevareministeriet

Mark

Hvordan påvirker kvælstoftilførslen udvaskningen?
At kende kvælstofudvaskningens sammenhæng til kvælstoftilførslen er vigtig for både
lovgivere og landmænd. Du kan i denne video høre mere om de forsøg, SEGES
udfører, for at blive klogere på denne sammenhæng.
Du kan se videoen her. Siden kræver login til Landbrugsinfo.

Arrangementer

Landmand og leder, - konferencen om økonomi og virksomhedsledelse
Hvad gør de top to procent dygtigste
landmænd inden for økonomi og ledelse,
og hvad kan du lære af dem?
Hvordan sikrer du, at din virksomhed er
robust, og hvordan udnytter du de
digitale muligheder i din daglige ledelse?
Læs mere om konferencen og hvordan du tilmelder dig på:
www.tilmeld.dk/landmandogleder.

Avlermøde for avlere af gamle danske bevaringsværdige husdyr
Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske
husdyrracer inviterer alle interesserede til avlermøde lørdag den 16. november 2019
på Det Grønne Museum på Djursland.
Læse mere om arrangementet her: www.lbst.dk/avlermoede.

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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