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Info 
 

Udfordring for biavlen 

 Biavlerne finder fortsat små, men målbare spor af Clopyralid i honning. Grænseværdien er 
lig med detektionsgrænsen, og det betyder i praksis, at honning med fund over to gange 
detektionsgrænsen ikke kan sælges. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/beskyt_honning_mod_clopyralid. 

Økologi Danskerne sætter igen økologisk verdensrekord 

 En ny international rapport viser, at Danmark har udbygget sin position som verdens fø-
rende økologination. Rapporten beskriver en historisk høj interesse for økologi, som bør 
give optimale muligheder for de 32 danske virksomheder, der i disse dage deltager i et ek-
sportfremstød på verdens største økologimesse i Nürnberg. Det skriver magasinet Økolo-
gisk, som er udgivet af Økologisk Landsforening. 

Læs hele artiklen her: nyheder.okologi.dk/danskerne-saetter-ny-okologisk-verdensrekord. 

OBS! Hvis du har gamle husdyrracer, kan du få tilskud 

 Hvis du ejer gamle danske husdyr, kan du søge dyretilskud til de avlsdyr, som fik renracet 
afkom i 2018. Sidste dag for ansøgning er 15. marts 2019. 

Landbrugsstyrelsen har åbnet for tilskud under ordningen om dyretilskud til 
bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. 

Formålet med ordningen er blandt andet at fastholde og helst øge antallet af dyr af de 
gamle husdyrracer. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_beskyt_honning_mod_clopyralid.pdf
https://nyheder.okologi.dk/mad-og-marked/danskerne-saetter-ny-okologisk-verdensrekord?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=ed1d4368d8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-ed1d4368d8-171356581
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 Se vejledningen for ansøgning her: lbst.dk/husdyrgenetiske-ressourcer. 

Mark 
 

Vær opmærksom på om du må anvende de kemikalier, du har på lager! 

 Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne 
skifter registreringsnummer samt navn. De afmeldte midler må efter en periode ikke længere 
anvendes og opbevares. 

Se hvilke midler der har ændret status i 2019: www.landbrugsinfo.dk/Bekaempelsesmidler.  

Info God kvalitet af ensileringsfolier på det danske marked 

 Screeningen af ensileringsfolier på det danske marked viser, at folierne generelt opfylder 
kravene til tæthed og fysiske egenskaber. Folierne bevarer desuden tætheden under opbe-
varing af ensilagen, når de ikke bliver beskadiget. Nye tyndere typer af folier med særlige ilt-
barrierer er tættere, og har stort set lige så gode fysiske egenskaber som de traditionelle tyk-
kere folier. 

Læs hele rapporten her www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/ensileringsfolier (kræver login til 
LandbrugsInfo). 

Økonomi Ejermænd til 3,8 mio. kr. efterlyses! 

 Sukkerroedyrkere og -producenter i EU har i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001 
betalt for meget i produktionsafgift på sukker. Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde de 
sukkerroedyrkere, som har penge til gode. Lidt over 900 sukkerroedyrkere har stadig penge 
til gode (fra 154 – 110.000 kr.), efter at Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S har 
gennemført to tilbagebetalinger af produktionsafgifter, som de pågældende dyrkere har 
betalt for meget i produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001. 

Se om du har penge til gode her: lbst.dk/nyheder/mangler-du-at-modtage-sukkerroepenge.  

 Genoptagelse af seniornedslag 

 Afviste skattenedslag for seniorer kan nu genoptages. Fik du ikke skattenedslag mellem 
2010 og 2016 i seniornedslagsordningen, har du nu chancen for at få genoptaget ATP’s 
afgørelse. Se om du falder ind under reglerne her, www.landbrugsinfo.dk/Skat, eller kontakt 
din skatterådgiver. 

Mark Nyeste forskning om biodiversitet 

 Aarhus og Københavns Universitet har afholdt biodiversitetssymposium, hvor nyeste forsk-
ning i biodiversitet blev fremlagt.  

D. 22.-23. januar 2019 afholdt Aarhus og Københavns Universitet det 5. danske biodiversi-
tetssymposium, hvor en række nye forskningsresultater og praktiske erfaringer med forvalt-
ning blev præsenteret. 

Se alle abstracts fra de 2 dage her, samt en del af præsentationerne fra dagene her. 

Hovedkonklusionerne fra forskerne 

Biodiversiteten i Danmark er i bekymrende tilbagegang. Hovedårsagen til dette er mangel 
på plads til variation og naturlige processer og dermed levesteder. På den baggrund er der 
behov for, at der i langt højere grad bliver iværksat en prioriteret indsats for at sikre de 
sjældne og truede arter, der hvor de lever. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husdyrgenetiske-ressourcer-ansoegningsrunden-er-nu-aaben-for-dyretilskud-1/?utm_campaign=husdyrgenetiske-ressourcer---ansgningsrunden-er-nu-ben-for-dyretilskud&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/Nye_og_aendrede_godkendelser_2019.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Ensilering/Sider/Hi_17_God_kvalitet_af_ensileringsfolier_paa_det_danske_marked.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/mangler-du-at-modtage-sukkerroepenge-ejermaend-til-38-mio-kr-efterlyses/?utm_campaign=mangler-du-at-modtage-sukkerroepenge-ejermnd-til-38-mio-kr-efterlyses&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikel_Genoptagelseafseniornedslag.aspx
http://bios.au.dk/raadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/biodiversitetssymposium/tidligere-symposier/biodiversitetssymposiet-2019/abstracts/
http://bios.au.dk/raadgivning/fagdatacentre/biodiversitet/biodiversitetssymposium/tidligere-symposier/biodiversitetssymposiet-2019/praesentationer/
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 Indsatsen bør primært ske ved, at der skabes rum til, at de naturlige processer får frit spil 
(f.eks. ved at lade skov komme af sig selv frem for at plante den, lade de døde træer stå, op-
høre med dræning m.m.). På naturarealerne fremhæves ekstensiv helårsgræsning som værk-
tøj, da det kan efterligne de naturlige græsningssystemer, som planter, dyr og svampe er til-
passet igennem historien. 

Kilde: SEGES Anlæg & Miljø, Miljø & Land 5/2 2019 

OBS! Fjerkræ- og minkbedrifter kan søge tilskud for skærpede fosforlofter 

 Den nye fosforregulering kan betyde, at fjerkræ- og minkbedrifter får øgede udgifter til at 
udbringe fosfor. En ny tilskudsordning kan afhjælpe omkostningerne. Ansøgningsfristen er 
1. april 2019. 

Læs mere her: lbst.dk/fjerkrae-og-minkbedrifter.  

Info Nu kan du få 2.000 kr. for at skrotte din gamle brændeovn 

 Miljø- og fødevareministeriet lancerer en ny ordning, der belønner borgere for at skrotte de 
ældste og mest osende brændeovne. Der er afsat 46 mio. kr. til initiativet som en del af 
regeringens klima- og luftudspil. 

Læs mere her: mfvm.dk/braendeovne. 

Arrangement Planteavlsfaglige arrangementer i ind- og udland 

 SEGES har samlet nogle af de større planteavlsfaglige arrangementer i Danmark og udlandet 
i nedenstående liste. Der er links til arrangementernes hjemmesider. 

Se liste her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fjerkrae-og-minkbedrifter-kan-soege-tilskud-for-skaerpede-fosforlofter/?utm_campaign=fjerkr--og-minkbedrifter-kan-sge-tilskud-for-skrpede-fosforlofter&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Faktaark_braendeovne.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Sider/Planteavlsfaglige-arrangementer-i-ind-og-%20udland-pl_12_998.aspx

