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Giv din idé til et sundere Danmark
På en ny hjemmeside kan alle dele deres idéer og forslag til at løfte danskernes madvaner og
sundhed.
Hvis du har gode idéer til, hvordan danskerne kan spise bedre, så mange flere kan leve
længere, få flere gode leveår samt større velvære livet igennem, så skynd dig ind på
www.madvirker.dk . Her har du nemlig mulighed for at påvirke, hvad Advisory Board for
mad, måltider og sundhed vil anbefale regeringen.
Advisory Board for mad, måltider og sundhed blev nedsat i november på initiativ af Miljøog fødevareminister, Esben Lunde Larsen med iværksætter og erhvervsmand Lars Kolind
som formand. Advisory Boardet er nedsat som en del af en tværministeriel indsats mellem
Miljø- og fødevareministeriet, Børne- og socialministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og
Undervisningsministeriet.
Læs mere her: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder.

Fjerkræ

Udbrud af fugleinfluenza i Holland
Hyppig håndvask, god rengøring og et minimum af kontakt mellem egne fjerkræ og vilde
fugle. Det er et par af de forholdsregler, fjerkræejere skal tage for at minimere risikoen for,
at Danmark får nye udbrud af fugleinfluenza.
I slutningen af sidste uge var der et udbrud i en andebesætning nær den lille by Biddinghuizen i Holland. De 16.000 slagteænder i besætningen er allerede blevet aflivet. Myndighederne i Holland har også krævet, at erhvervsfjerkræ i hele landet bliver holdt inde i deres
stalde.
Udbruddet er et tegn på, at sygdommen florerer hos vilde fugle. Derfor er det vigtigt, at alle,
som holder fjerkræ, er opmærksomme på, at smittebeskyttelse er alfa og omega for at hindre et udbrud af fugleinfluenza.
Læs om foranstaltninger her: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder.
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Nu kan landmandens konsulent rette kontaktoplysninger i Tast selv-service
Har du givet fuldmagt til f.eks. en konsulent i Tast selv-service, kan konsulenten nu rette
mailadresse og mobilnummer for dig. En pop-up-besked minder om, at
kontaktoplysningerne skal opdateres.
Hvis du eller din konsulent retter i kontaktoplysningerne, vil du modtage en mail eller SMS
med et link, hvor de nye kontaktoplysninger skal bekræftes. Hvis du ikke klikker på linket,
beholder Tast selv-service de gamle oplysninger.
Med disse ændringer håber Landbrugsstyrelsen at få færre mails retur på grund af forkerte
mailadresser, og de sikrer, at flere får en sms-notifikation på det rigtige mobilnummer.

Arrangementer

Kvægkongres 2018
SEGES er i fuld gang med at sammensætte et spændende program for årets kvægkongres,
som finder sted mandag den 26. og tirsdag den 27. februar 2018 i MCH Herning
Kongrescenter. Årets hovedtaler bliver administrerende direktør i Danish Crown, Jais Valeur,
som bl.a. vil fortælle om, hvordan det globale marked for mælk og oksekød udvikler sig, og
hvordan kvægbrugerne skal tilpasse sig fremtidens afsætningsmuligheder. Miljø- og
fødevareminister Esben Lunde Larsen kigger også forbi.
Du kan løbende finde nyt om programmet samt praktisk information på
www.kvægkongres.dk
Tilmelding kan først ske senere.

Beskæringsdag i kernefrugt
Æble/Pæreklubben og GartneriRådgivningen afholder tirsdag den 9. januar 2018 beskæringsdag ved Jan Jager i Broby. Arrangementet foregår på engelsk med kort opsummering på
dansk af de vigtigste pointer.
Tilmelding senest 3. januar 2018.
Program og tilmelding her.
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