
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2019  
 

FlexNyt 

FlexNyt, uge 28, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Sommerferie 
 Kvægbesætning smittet med BVD 
 Madspild belaster klimaet mere end bøffen 
 Gode råd når du vil søge nye økologi- og plejegræstilsagn 
 Salt skal indeholde mere jod 
 Penge til det du gerne vil 
 Nu kan du søge omlægningstillæg under ordningen økologisk arealtilskud 
 Ansøgningsfrist til økologisk arealtilskud og pleje af græs udskydes efter                  

IT-problemer 
 PAS PÅ du ikke kommer til at slette dine tilsagn med udløb fra 2020 og frem,          

når du søger nye tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs! 

 
 

Flexnyt holder sommerferie i uge 30. Vi ønsker alle en god sommer 😊😊 

Kvæg Kvægbesætning smittet med BVD 

 En malkekvægsbesætning med kvieopdræt er fundet positiv for sygdommen BVD (Bovin vi-
rusdiarré). Ifølge dyrlæge ved SEGES, Lars Pedersen, er der i øjeblikket et opsporingsarbejde 
i gang med henblik på at finde smittekilden. Besætningen er sat under offentligt tilsyn. 

Læs mere om BVD og se symptomerne: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Veterinaert-bered-
skab 

Info Madspild belaster klimaet mere end bøffen 

 I denne uge udkom en rapport fra Aarhus 
Universitet og DTU om okse- og kalvekødets 
klimapåvirkning gennem hele kæden fra 
produktionen af kødet til den færdige kost. 
Rapporten holder samtidig denne viden op 
mod forskellige aspekter i forhold til ernæring 
og danskernes kostvaner. Det er der kommet 
mange spændende beregninger og 
betragtninger ud af. 

Se konklusionerne og betragtningerne her: 
www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Klima/Madspild 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/BVD/Sider/kn19_2350_Kvaegbesaetning_smittet_med_BVD.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/BVD/Sider/kn19_2350_Kvaegbesaetning_smittet_med_BVD.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Klima/Sider/Kn_19_Madspild_belaster.aspx
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Gode råd når du vil søge nye økologi- og plejegræstilsagn 

 Vil du søge nyt økologi- eller plejegræstilsagn, kan du på styrelsens hjemmeside få tips og 
svar på de mest almindelige spørgsmål til tilsagnsskemaet. To af de hyppigste spørgsmål 
vedrører, hvordan man finder tilsagnsskemaet og hvilke markkort, der skal bruges. 

Læs her hvordan: lbst.dk/nyheder/oekologi-og-plejegraes-tilsagn 

Info Salt skal indeholde mere jod 

 Nogle danskere, primært kvinder, får for lidt jod gennem kosten og 
risikerer dermed at få stofskiftesygdommen struma. Jodmangel hos 
gravide og ammende kan endvidere påvirke hjerneudviklingen hos 
fostre og nyfødte. Derfor ændrer Fødevarestyrelsen nu kravene til 
hvor meget jod, der skal være i blandt andet det salt, forbrugerne 
selv drysser i maden. 

Læs mere: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Salt-skal-inde-
holde-mere-jod 

Kurser Penge til det du gerne vil 

 Akademifaget: Økonomistyring i praksis 

Har du brug for mere viden om, hvordan du kan sætte fokus på økonomistyringen i din 
virksomhed, så kan du få gavn af akademifaget Økonomistyring i praksis. Vi har to hold på 
programmet i efterårssæsonen. 

På uddannelsen lærer du en række konkrete værktøjer og modeller, der hjælper dig til at 
skabe overblik over, hvordan forskellige beslutninger påvirker det økonomiske råderum i 
din virksomhed. 

Med udgangspunkt i din egen virksomhed bliver du klædt bedre på til at arbejde aktivt med 
blandt andet likviditet, rentabilitet, finansiering og KPI'er. 

Læs hele artiklen her: seges/nye-akademifag 

Økologi Nu kan du søge omlægningstillæg under ordningen økologisk 
arealtilskud 

 Du kan nu søge nyt tilsagn om omlægningstillæg, hvis du opfylder betingelserne for at få 
tilsagn. Husk også at søge autorisation inden 1. september 2019. Læs her om betingelserne 
for tilsagn. 

Læs hvordan her: lbst.dk/nyheder/omlaegningstillaeg 

OBS Ansøgningsfrist til økologisk arealtilskud og pleje af græs udskydes 
efter IT-problemer 

 En del af de økologiske landmænd og landmænd, der får tilskud til pleje af græs, har ikke 
kunnet søge nyt økologi- eller plejegræstilsagn i de seneste tre uger på grund af IT-proble-
mer. Det får nu Landbrugsstyrelsen til at udskyde fristen til 30. september. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/ansoegningsfrist-til-oekologisk-arealtilskud 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/gode-raad-naar-du-vil-soege-nye-oekologi-og-plejegraes-tilsagn/?utm_campaign=gode-rd-nr-du-vil-sge-nye-kologi--og-plejegrs-tilsagn&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202019/Salt-skal-indeholde-mere-jod.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202019/Salt-skal-indeholde-mere-jod.aspx
https://mailchi.mp/seges/vrsgo-nye-akademifag-en-meget-populr-podcast?e=9a8e828a71
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-soege-omlaegningstillaeg-under-ordningen-oekologisk-arealtilskud/?utm_campaign=nu-kan-du-sge-omlgningstillg-under-ordningen-kologisk-arealtilskud&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsfrist-til-oekologisk-arealtilskud-og-pleje-af-graes-udskydes-efter-it-problemer/?utm_campaign=ansgningsfrist-til-kologisk-arealtilskud-og-pleje-af-grs-udskydes-efter-it-problemer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 PAS PÅ du ikke kommer til at slette dine tilsagn med udløb fra 2020 og 
frem, når du søger nye tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræs! 

 Landbrugsstyrelsen har konstateret en alvorlig misforståelse vedrørende ansøgnings-
skemaet. En række ansøgere har slettet alle deres gamle tilsagn i skemaet. Dette medfører, 
at eksisterende tilsagn bortfalder med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. 

Læs er hvordan du undgår problemer: lbst.dk/nyheder/pas-paa-du-ikke-kommer-til-at-
slette-dine-tilsagn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/pas-paa-du-ikke-kommer-til-at-slette-dine-tilsagn-med-udloeb-fra-2020-og-frem-naar-du-soeger-nye-tilsag/?utm_campaign=pas-p-du-ikke-kommer-til-at-slette-dine-tilsagn-med-udlb-fra-2020-og-frem-nr-du-sger-nye-tilsagn-til-kologisk-arealtilskud-og-plejegrs&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/pas-paa-du-ikke-kommer-til-at-slette-dine-tilsagn-med-udloeb-fra-2020-og-frem-naar-du-soeger-nye-tilsag/?utm_campaign=pas-p-du-ikke-kommer-til-at-slette-dine-tilsagn-med-udlb-fra-2020-og-frem-nr-du-sger-nye-tilsagn-til-kologisk-arealtilskud-og-plejegrs&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail

