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Info Ferierejser til udlandet i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

 Medarbejdere, som rejser på ferie i strid med Udenrigsministeriets 
rejsevejledninger, risikerer at blive mødt med ansættelsesretlige 
konsekvenser. 

Den 27. juni 2020 trådte Udenrigsministeriets nye rejsevejledninger i kraft, hvorefter det 
blev muligt at rejse på ferie i 25 europæiske lande, i overensstemmelse med myndigheder-
nes anbefalinger. Dog frarådes rejser til Portugal, Storbritannien, dele af Sverige, Rumæ-
nien, Malta og Irland fortsat.  

Opdateringen skete ud fra en ny model baseret på objektive kriterier, som tog udgangs-
punkt i den sundhedsmæssige situation i det pågældende land.  

For så vidt angår resten af verden, frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser som minimum 
til og med den 31. august 2020. Endvidere lyder myndighedernes opfordring, at man skal 
blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har rejst til et land som ikke er et af de 25 
europæiske lande som er undtaget. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/covid19_ferierejser_til_udlandet 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/d/f/familie_socialjurs_covid19_ferierejser_til_udlandet
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Kvæg Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs 

 På grund af smitterisikoen har du pligt til at sætte forsvarligt hegn 
om dine dyr på græs, hvis din besætning er smittet med 
salmonella. Er din besætning salmonellafri, så orienter dig om 
status på græssende dyr i nærheden. 

Læs mere her: 
www.landbrugsinfo.dk/pas_pa_salmonellasmitte_af_kvag 

Mark 
 

MAB-autorisation (Vigtigt ved køb af sprøjtemidler) 

 Fra 1. juli skal du oplyse dit autorisationsnummer 
i forbindelse med ethvert køb af professionelle 
sprøjtemidler. Hvis du har koblet dit autorisa-
tionsnummer til dit CVR-nummer, kan forhand-
lere slå op, om der er knyttet en autoriseret per-
son til virksomheden og du behøver ikke at kun-
ne huske dit autorisationsnummer. 

Hvis du ikke har knyttet dit CVR-nummer til en 
virksomhed, kan du nøjes med at fremvise dit autorisationsnummer, som dokumentation 
for at kunne købe. 

Du kan downloade App’en ”Sprøjteførere i Danmark” og på den måde altid have dit 
autorisationsnummer ved hånden. Efter download skal du logge ind første gang med en 
personlig aktiveringskode, som du får ved login med personlig NemID på borger.dk på 
denne adresse: https://mab.mst.dk.  

App’en kræver Android 4.0.3 eller nyere eller iOS 8.0 eller nyere. 

Kontakt os på planteavlskontoret, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til MAB-
autorisation, så hjælper vi naturligvis gerne. 

Økonomi 200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021 

 I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør land-
bruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af 
den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og 
frem. 

Læs om de nye planer for 2020: https://mfvm.dk/200-mio-kroner-ekstra-til-et-groennere-
landbrug-i-2021 

Mark Ansøgningsrunden for privat skovrejsning 2020 er åben 

 Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan du 
søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du 
ejer. Dette års ansøgningsrunde er åben fra onsdag d. 1. juli 
og lukker onsdag d. 30. september 2020.  

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/privat_skovrejsning 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/6/4/6/malkekvag_pas_pa_salmonellasmitte_af_kvag_pa_-gras
https://mab.mst.dk/SamlLogin?ReturnUrl=%2fPublic
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/200-mio-kroner-ekstra-til-et-groennere-landbrug-i-2021/?utm_campaign=200-mio-kroner-ekstra-til-et-grnnere-landbrug-i-2021&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/200-mio-kroner-ekstra-til-et-groennere-landbrug-i-2021/?utm_campaign=200-mio-kroner-ekstra-til-et-grnnere-landbrug-i-2021&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/a/7/miljotiltag_ansogningsrunde_privat_skovrejsning
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Info Få mere viden om kompost direkte i din indbakke 

 Som en del af projektet SOILCOM udsender HortiAdvice 
et gratis nyhedsbrev om kompost med fakta og erfaringer. 

Viden om og erfaringer med brug og produktion af 
kompost – især rettet mod gartnerisektoren – samles i et 
samarbejde mellem vidensinstitutioner, rådgivnings- og 
komposteringsvirksomheder samt myndigheder i fem 
lande (Storbritannien, Belgien, Nederlandene, Tyskland og Danmark). 

Projektet hedder SOILCOM og ledes af Aarhus Universitet. 

Læs mere her: https://danskgartneri.dk/faa-mere-viden-om-kompost-direkte-i-din-indbakke 

Økonomi Status på udbetaling af de sidste sager om Grundbetaling og Grøn støtte 
for 2019 

 Landbrugsstyrelsen forventer at udbetale fuld støtte på Grundbetaling og Grøn støtte for 
2019 til omkring 150 landbrugere, hvis sag har været en del af de sager, som skal genopta-
ges og derfor har været blokeret i Landbrugsstyrelsens system. 

Forventningen er, at flere landbrugere løbende vil modtage fuld udbetaling inden 30. juni. 
Hvis udbetalingerne alligevel trækker ud, kan du få et brev fra Landbrugsstyrelsen til fx ban-
ken. 

Læs her hvordan du gør: 

lbst.dk/status-paa-udbetaling-af-de-sidste-sager-om-grundbetaling-og-groen-stoette-for-
2019 

Mark Målrettet kvælstofregulering: Se kort over kystvandoplande med krav om 
obligatoriske efterafgrøder 

 I 52 ud af de 80 omfattede kystvandoplande har 
landmændene leveret en tilstrækkelig frivillig 
indsats. I de resterende 28 oplande udestår en 
indsats på knap 12.500 ha. 

Fødevareministeren har på den baggrund 
besluttet, at denne indsats skal leveres. 

Se kortet over hvilke kystvandoplande, der 
omfattes af krav om obligatorisk målrettede 
efterafgrøder. 

Se mere her: lbst.dk/maalrettet-kvaelstofregulering 

 

 

 

 

 

 

https://danskgartneri.dk/nyheder/faa-mere-viden-om-kompost-direkte-i-din-indbakke
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetaling-af-de-sidste-sager-om-grundbetaling-og-groen-stoette-for-2019/?utm_campaign=status-p-udbetaling-af-de-sidste-sager-om-grundbetaling-og-grn-sttte-for-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetaling-af-de-sidste-sager-om-grundbetaling-og-groen-stoette-for-2019/?utm_campaign=status-p-udbetaling-af-de-sidste-sager-om-grundbetaling-og-grn-sttte-for-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/maalrettet-kvaelstofregulering-se-kort-over-kystvandoplande-med-krav-om-obligatoriske-efterafgroeder/?utm_campaign=mlrettet-kvlstofregulering-se-kort-over-kystvandoplande-med-krav-om-obligatoriske-efterafgrder&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Bekendtgørelse om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til af-
græsning er ikke omfattet af kravet om miljøvurdering 

 Landbrugsstyrelsen har truffet afgørelse efter miljø-
vurderingslovens § 10 om, at bekendtgørelsen til projekt-
støtteordningen ”Rydning af tilgroede arealer og forbere-
delse til afgræsning”, ikke er omfattet af kravet om miljø-
vurdering. Af afgørelsen fremgår bl.a. også de høringssvar, 
der er kommet i forbindelse med høringen af afgørelsen. 

Du kan læse afgørelsen her. 

Læs bekendtgørelse om rydning af tilgroede arealer og 
forberedelse til afgræsning her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Nyheder/2020/RFA2020_Screeningsafgoerelse.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1038

