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FlexNyt holder juleferie og udkommer igen tirsdag den 7. januar 2020.  

FlexNyt ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for samarbejdet i 2019. 

Redaktionen 

Mark Ny rapport: Skovgræsning med biodiversitetsformål 

 Ny rapport for Miljø- og Fødevareministeriet fremhæver fordelene ved skovgræsning og 
øget dynamik i skovene. Rapporten kommer med gode råd og anbefalinger og skaber et 
overblik over den nyeste viden om skovgræsning og dens effekter for biodiversiteten. 

Find rapporten her. 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/230689434/Skovgr_sning_web_3.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/230689434/Skovgr_sning_web_3.pdf
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Info Nu kan du læse om målrettet regulering 2020 og se et kort over indsatsbe-
hovet 

 Landbrugsstyrelsen offentliggør nu et kort over indsatsbehovet i den målrettede regulering. 
Derudover beskriver Landbrugsstyrelsen ændringerne i ordningen for målrettet regulering i 
2020 i et faktaark. 

En ny politisk aftale om målrettet regulering betyder en række ændringer i ordningen. 

Læs om hvad den betyder for dig: https://lbst.dk/kort-over-indsatsbehovet. 

 Tjek dit kemirum 

 

 

Til den kommende vækstsæson forbydes en lang række 
planteværnsmidler, og for flere af midlerne gælder 
forbuddet allerede fra den 1. december 2019. Gå derfor dit 
kemirum igennem nu, så du er klar til en evt. kontrol. 

Mange midler fik nye ejere i 2018. Efterfølgende har disse 
produkter fået nyt navn og registreringsnummer. Det er 
forklaringen på, at rigtig meget kemi bliver forbudt den 1. 
december 2019. 

Et godt værktøj, du bør have på din mobiltelefon, er app’en Kemitjek. Med den kan du 
hurtigt scanne stregkoden på dine kemidunke og med det samme få relevante oplysninger 
om midlets godkendelse m.m. Prisen er 149 kr. pr. år. 

Sådan ser KemiTjek app’en ud. 

Inden ibrugtagning af KemiTjek skal du have oprettet et abonnement på 
Landmand.dk. Kontakt din konsulent, hvis du har brug for hjælp. 

Du kan også undersøge, om et middel er tilladt, og hvornår en god-
kendelse udløber, eller er udløbet på https://middeldatabasen.dk/ 

OBS 
 

800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding 

 800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 
12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra 
Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med 
deres vandindvinding i perioden 2009-11.  

Tilbagebetalingen kan helt undgås ved at besvare henvendelsen. 

Brevet fra Miljøstyrelsen omhandler tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Det er dog meget 
vigtigt at understrege, at der er tale om en fejl fra statens side, og at man som landmand 
intet forkert har gjort. 

Hvis man som landmand har haft en indvindingstilladelse på over 25.000 m3/år i perioden 
2009-2011, har man den 4. april modtaget et brev på e-boks fra Miljøstyrelsen om de 
minimis støtte ift. vandindvinding. Den 3. juni er der sendt en rykker ud til de landmænd, 
som ikke har svaret på den første henvendelse.  

I løbet af denne uge forventes det, at Miljøstyrelsen vil sende et sidste brev ud til de land-
mænd, som ikke har svaret på rykkeren. Såfremt man ikke svarer på denne henvendelse (der 
er formuleret som en høring), vil man automatisk modtage et krav om tilbagebetaling på 
mellem 12.000-100.000 kr. (det konkrete beløb fremgår af brevet). Der er altså gode mulig-
heder for at undgå tilbagebetaling ved at svare på henvendelsen. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-laese-om-maalrettet-regulering-2020-og-se-et-kort-over-indsatsbehovet/?utm_campaign=nu-kan-du-lse-om-mlrettet-regulering-2020-og-se-et-kort-over-indsatsbehovet&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-laese-om-maalrettet-regulering-2020-og-se-et-kort-over-indsatsbehovet/?utm_campaign=nu-kan-du-lse-om-mlrettet-regulering-2020-og-se-et-kort-over-indsatsbehovet&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://middeldatabasen.dk/
https://middeldatabasen.dk/
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Info Nye regler for påhængsvogne og påhængsredskaber fra 1. september 
2020 

 SEGES og partnere fra Branchefællesskabet for Færdsel del-
tog 5. november 2019 i et møde hos Færdselsstyrelsen. Her 
blev adoption af EU-lovgivning om påhængskøretøjer an-
nonceret.  

Der er lavet en fælles meddelelse til landbrugserhvervet og følgeindustrien, der kan læses 
herunder. Der nævnes mange lovgivninger, som menigmand ikke har mulighed for at kende 
til. 

Hvad skal du vide som landmand 

EU-forordning 167/2013 ”Mother Regulation” er fælles EU-krav for typegodkendelse af trak-
torer samt påhængsvogne og påhængsredskaber (bugserede redskaber som fx såmaskiner, 
harver). 

Loven trådte i kraft 1. januar 2018. Da alle nye traktorer typegodkendes, efterlever de i dag 
kravene. En af kravene til traktorer er krav om to-kreds bremseudtag, som tidligere beskre-
vet i dette link (kræver login på LandbrugsInfo). 

Men til nu har de fleste fabrikanter af påhængskøretøjer valgt at bygge efter nationale krav, 
da der ikke har været krav om typegodkendelse af påhængskøretøjer. Det er fx derfor, der 
stadig bygges og sælges nye vogne med en-kreds bremser. 

Færdselsstyrelsen vælger nu at adoptere EU-kravene til typegodkendelse, herunder på-
hængskøretøjer. Derfor skal alle nye påhængstøjer, der sælges efter 1. september 2020 op-
fylde kravene til EU-typegodkendelse, herunder to-kreds bremser. 

Mark Sprøjte- og doseringsvinduer i marken 

 Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og 
tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper. 

Se inspirationsarket her: hwww.landbrugsinfo.dk/Plantevaern. 

 Giv såbedet karakter 

 Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og 
tage med i marken. De egner sig godt til en snak om emnet i erfagrupper. 

Se inspirationsarket her: hwww.landbrugsinfo.dk/Giv_saabedet_karakter. 

Info Bilejere bruger ulovlige kølemidler, der skader klimaet 

 Kølemidler til bilers aircondition sælges ulovligt på nettet. 
Midlerne må ikke bruges af private, og de indeholder en kli-
magas, der er 1400 gange kraftigere end CO2, som kan sive ud 
til omgivelserne. Miljøministeren vil have bilejere bedre klædt 
på. 

I en række stikprøvekontroller har Miljøstyrelsen fundet ulov-
lige kølemidler, som er solgt til private. Midlerne er solgt i 
ulovlige engangsbeholdere.  

 

https://www.landbrugsinfo.dk/maskiner-markteknik/traktorer/sider/pl_19_9933_koeb_to_kreds_bremser_paa_nye_paahaengskoeretoejer.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/maskiner-markteknik/traktorer/sider/pl_19_9933_koeb_to_kreds_bremser_paa_nye_paahaengskoeretoejer.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_Sproejte_og_doseringsvinduer_i_marken.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_Sproejte_og_doseringsvinduer_i_marken.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_Giv_saabedet_karakter_net.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_Giv_saabedet_karakter_net.pdf
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 Der er en grund til, at det kræver autorisation og uddannelse at håndtere den her type køle-
midler. Vi kan ikke risikere, at folk står hjemme i garagen og ulovligt fylder kemikalier på bi-
len, og bidrager til at varme kloden op. Jeg tror, at forklaringen er, at bilejerne ved for lidt 
om, hvad det er de køber, og derfor vil jeg nu klæde dem bedre på, siger miljøminister Lea 
Wermelin. 

Til Barcelona og retur to gange 

R134a er ikke ulovligt, hvis gassen håndteres af professionelle, men den er ulovlig til private. 
En almindelig bils aircondition-anlæg kan indeholde ca. 700 gram R134a. Det svarer til 
1.000 kg CO2 eller den mængde CO2, som en almindelig personbil vil udlede ved at køre 
frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange. 

Miljø- og Fødevareministeriet 

Arrangement Plantekongres 2020 

 Plantekongres 2020 holdes i MCH Herning Kongrescenter den 14. - 15. januar 2020. 

Se det spændende program her, hvor du samtidig kan tilmelde dig. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysnin-
ger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Jan Ovesen, tlf. 9635 1258 eller på e-mail: jov@agrinord.dk   

 

https://www.tilmeld.dk/plantekongres2020/programmet.html
https://www.tilmeld.dk/plantekongres2020/programmet.html

