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Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet 

 Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte pga. tørken, er det 
vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status. 

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på, om et 
ændret høsttidspunkt betyder, at afgrødens status ændres. F.eks. er en 
kornafgrøde konventionel, hvis den høstes, inden der er gået 12 mdr. fra 
omlægning, og så må den ikke anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der 
– som planlagt – høstes mere end 12 mdr. efter omlægningsdatoen, er en 
”omlægningsafgrøde”, der må bruges 100 pct. til bedriftens egne øko-dyr. Når en 
omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 pct. af foderrationen til øko-dyrene 
på købers bedrift. 

Størst risiko ved marker med omlægningsdato i 2017 

På marker, der er omlagt i 2017, vil afgrøden i 2018 ofte være valgt ud fra muligheden for at 
bruge den til foder til øko-dyr allerede i første år. Ændringer til det planlagte høsttidspunkt 
kan her få stor betydning. 

Kontakt evt. din rådgiver hvis du er i tvivl. 
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OBS! Spis ikke rabarberblade! 

 DTU Fødevareinstituttet advarer om, at indtag af ra-
barberblade kan forårsage voldsomme forgiftninger og 
i værste fald død. Det skriver Gartnertidende den 7. 
juni.  

Rabarber står lige p.t. klar til at blive høstet, og mens de 
røde stængler sagtens kan spises, er rabarberblade ikke 
egnet som menneskeføde. 

Bladet er aldrig blevet udbredt brugt som fødevare, men er sporadisk i mangeltider f.eks. 
under 1. Verdenskrig blevet anvendt som erstatning for spinat, hvilket har ført til dødsfald 
hos mennesker. Det har dengang resulteret i advarsler mod at spise bladene. Den viden ser 
ud til i nogle tilfælde at være gået i glemmebogen. 

 

Således findes der eksempler på nye kogebøger, som anbefaler brugen af bladene. En dansk 
kogebog har for nylig genintroduceret en gammel opskrift på stuvede rabarberblade, mens 
en anden anbefaler at bruge rabarberblad i en salat. 

Læs hele artiklen her: www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2018/spis-ikke-rabarber-
blade-. 

 Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli! 

 Husk, at du skal selvangive, hvor meget du har fået i 
over- eller underskud i din virksomhed i 2017 senest 1. 
juli, og overskrider du fristen, kan det koste. 

Personer, der driver selvstændig virksomhed, skal 
selvangive for 2017 senest søndag den 1. juli 2018. Samme frist gælder også for ægtefæller 
til erhvervsdrivende. Hvis fristen ikke overholdes, skal der som udgangspunkt betales et 
skattetillæg, der kan løbe op i 5.000 kr., afhængigt af hvor længe fristen overskrides. 

Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat. 

Mark 
 

Aflug flyvehavre og undgå spredning 

 Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug 
lige efter gennemskridning og igen to uger efter. 

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser 
for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Gå 
systematisk gennem markerne ved f.eks. at følge de anlagte 
kørespor. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle 
nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 
10-14 dage for at få "efternølerne" med. Benyt også lejligheden til at 
afluge besværlige græsser som f.eks. ital. rajgræs og agerrævehale, 
hvor dette er muligt. 

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. En 
kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter. 

Behandlede arealer 

https://www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2018/spis-ikke-rabarberblade-
https://www.gartnertidende.dk/gronsager/nyheder/2018/spis-ikke-rabarberblade-
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_18_klummeartikel_Huskselvangivelsenogrestskattensenest1juli!.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjciOjHm-7bAhXBaVAKHdGBAPgQjRx6BAgBEAU&url=http://saeson-web.dk/frugtgroent/rabarber/&psig=AOvVaw3EvN-DKwPB5Cfncb3DykkX&ust=1529995484756235
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb34nEnO7bAhUIaVAKHT2ZCvUQjRx6BAgBEAU&url=http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Gr%C3%A6sordenen_(Poales)/flyvehavre&psig=AOvVaw3CGMWqVzuinbbDMSUx0rRz&ust=1529995762173023
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Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte 
flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store 
flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder, hvor der plejer at være flyvehavre.  

 Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes 
som lavere planter nede i afgrøden. 

Spredning af flyvehavre skal forebygges 

I flyvehavrebekendtgørelsen er der en række bestemmelser om oplysningspligt og 
håndering af afgrøder fra arealer med flyvehavre: 
• Du skal oplyse køber af afgrøder om forekomst af flyvehavre 
• Sker høst med maskinstation, skal du oplyse om forekomst af flyvehavre 
• Ved salg og bortforpagtning skal du oplyse, om der forekommer flyvehavre 
• Halm og andet materiale, som formodes at indeholde levedygtige flyvehavrekerner, må 

du ikke sælge eller overdrage til andre 
• Produkter til konsum eller foder, som formodes at indeholde flyvehavre, må ikke 

overdrages endelig bruger, med mindre det er konstateret fri for flyvehavre eller 
behandlet, så flyvehavrekerner ikke er spiredygtige 

• Høstmaskiner, der har været anvendt i afgrøder med flyvehavre, skal renses før de 
anvendes i andre afgrøder 

• Transport af varer med indhold af flyvehavre skal ske således, at spredning af flyvehavre 
ikke forekommer. Det vil i praksis sige overdækket. 

Kontrol 

Landbrugsstyrelsen giver ikke en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da planterne ikke må 
findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges. 

Ikke krydsoverensstemmelse 

Bekæmpelse af flyvehavre er ikke længere omfattet af KO. 

Du kan læse mere om reglerne vedr. flyvehavre på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller i 
Bekendtgørelse om flyvehavre. 

 Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker 

 Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i 
marken med engbrandbæger. Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, for-
trinsvis på mere ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der 
også forekomme engbrandbæger. 

August er et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne af engbrandbæger, som da har 
en roset. Vær dog opmærksom på om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhin-
drer anvendelse af planteværnsmidler. 

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv be-
kæmpelse af engbrandbæger. 

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som fin-
des i engbrandbæger, se artiklen fra 2016: Brandbægeren står i fuldt flor mange steder. 

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de ikke bryder sig 
om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende dyr, som vænner sig til sma-
gen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæ-
ger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt. 

http://lbst.dk/landbrug/planteavl/flyvehavre/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176030
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Brandbaegerenstaarifuldtflormangestederhersidstpaasommeren.aspx
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Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af 
brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så 
nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra. 

 

 Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge 
yderligere spredning af engbrandbæger bør planterne rykkes 
op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så 
spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale 
bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet 
en periode til det afslåede plantemateriale er lejret under græs-
ningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den 
gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slå-
ning. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra brakarealer. 

Vårbrandbæger er også giftig, og findes i nogle marker, men ind-
holdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger. Vårbrand-
bæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj.  

Kontakt din rådgiver med hensyn til bekæmpelsesmidler og mængde. 

Info Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene? 

 Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få 
problemer med af have foder nok til dyrene på arealet. Der er mulighed for at 
omdanne forpligtigelse til synlig afgræsning. 

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

 Husk at registrere dig som grøntsagsproducent - et lovkrav 

 En stor del af frugt- og grøntproducenter er 
stadig ikke registreret til deres 
primærproduktion. Det er et lovkrav, at alle 
producenter af fødevarer – både 
vegetabilske som animalske – skal være 
registreret til deres primærproduktion. 

Registreringen gælder også, selv om du 
allerede er registret hos andre myndigheder 
via din produktion af frugt og grønt, i 
henhold til fødevarehygiejneforordningen 
(nr. 852/2004).  

Det skriver Fødevarestyrelsen i en henvendelse til GartneriRådgivningen. 

Læs mere her: www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/husk-at-registrere-dig-et-
lovkrav. 

Mark 
 

Græs og spinat indtager danske marker 

 Det er ikke kun VM-værterne fra Rusland, der har fået øjnene op for dansk græs og græsfrø. 
Efterspørgslen fra udlandet er så stor, at flere danske landmænd dyrker græs i 2018. Også 
produktionen af spinatfrø går voldsomt frem. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Tilskudsordninger/Sider/hbh_20180604_aendringer_i_kontrol.aspx
https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/husk-at-registrere-dig-et-lovkrav
https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/husk-at-registrere-dig-et-lovkrav
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/graes-og-spinat-indtager-danske-marker/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=grs-og-spinat-indtager-danske-marker&cHash=00dd2860fabbb6e93faeb138aea63741
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIufjZnO7bAhVDYlAKHSxoBwIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid%3D406&psig=AOvVaw31GDDu2fAtOVX8_z_3P_PO&ust=1529995810007303
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Økonomi Den skattemæssige behandling af tilskud, herunder tilskudsordninger un-
der Landdistriktsprogrammet 

 Når du ansøger om og modtager støtte, er det vigtigt at være 
opmærksom på de skattemæssige forhold.  

Dette skyldes bl.a., at beskatning af tilskud kan være en 
likviditetsmæssig belastning for virksomheden. Nedenfor redegøres kort for de 
skattemæssige hovedtyper for den skattemæssige behandling af tilskud. 

Den skattemæssige behandling af tilskud afhænger bl.a. af, hvilket tilskud der er tale om. 
Overordnet er der følgende typer af beskatning:  
1. Tilskuddet er skattepligtigt, og der kan foretages en frivillig straksafskrivning på indtil 

samme beløb, hvis tilskuddet er brugt til at anskaffe driftsmidler, bygninger mv. Dette 
fremgår af afskrivningslovens § 44. Dette omfatter bl.a. tilskud efter landdistriktsloven, 
herunder moderniseringsordningen. Der foreligger en konkret og illustrativ sag herom i 
SKATM-2017-26-09 (kræver login til LandbrugsInfo). 

Som det fremgår heraf, kan der i disse situationer ofte foretages fradrag svarende til tilskud-
det. Hermed kan likviditetsbelastningen i princippet undgås. Der er dog udfordringer grun-
det den lange tid sådanne projekter løber over.  

2. Tilskuddet er skattefrit, og de modsvarende udgifter kan ikke fradrages/afskrives/bru-
ges som anskaffelsessum. Dette fremgår af ligningslovens § 7 E og § 7 F. Som eksempel 
på tilskud omfattet af ligningslovens § 7 F kan nævnes tilskud til realiserbare energibe-
sparelser. Ligningslovens § 7 E omhandler tilskud efter lov om bygningsfredning og be-
varing af bygninger mv. Her er der ingen likviditetsbelastning. 

 
3. Tilskuddet er skattepligtigt. Evt. fradragsret for udgifter/afskrivningsadgang/anskaffel-

sessum til brug ved afståelse afhænger af de generelle regler. Her vil der være en likvidi-
tetsbelastning, idet fradraget ved fx afskrivninger på det, man har anskaffet for tilskud-
det, ikke 1:1 vil kunne være lige så stort som tilskuddet. Der kan dog være andre mulig-
heder for fradrag, som kan eliminere skattebetalingen i tilskudsåret.   

Som det fremgår af pkt. 1 og 2 er der givet eksempler på tilskud omfattet af disse hovedty-
per. Der er andre tilskud omfattet af de forskellige hovedtyper. Hvis du er i tvivl eller har 
brug for rådgivning, kan din rådgiver hjælpe. 

 Få styr på de nye muligheder i ny ægtefællelov 

 Er du gift og står overfor et ejer- og generationsskifte? Så skal du spidse ører, når snakken 
falder på den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, som trådte i kraft 1. januar 2018. 
Den giver nemlig nye muligheder for at aftale mere individualiserede formuedelingsaftaler, 
som kan sikre, at både du og din ægtefælle er trygge ved situationen, hvis I skulle risikere at 
gå fra hinanden. 

Det nye i den nye ægtefællelov er, at man ikke længere behøver en ægtepagt for at give en 
gave til sin ægtefælle, og at et aktiv ikke længere behøver at udgøre en betydelig værdi, for 
at det kan fastsættes som særeje ved erhvervelsen. 

Det betyder i praksis, at når du køber en ejendom, så bestemmer de midler, du køber 
ejendommen for, om ejendommen tilhører dig helt eller delvist som særeje, eller om den 
indgår som en del af din og din ægtefælles delingsformue. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/26/Sider/eo_17_SKATM-2017-26-09.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Skattemeddelelser/26/Sider/eo_17_SKATM-2017-26-09.aspx
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Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Jura. 

 

 

Arrangement Naturvandring i Kongens Kær ved Vejle 

 Aftenen starter med naturvandring i det naturskønne område 
omkring Kongens Kær, Vejle, hvor Britta Edelberg, Grønt 
Forum Vejle vil fortælle om området og specielt om 
kogræsselaug i Vejle Kommune.  

Herefter går turen til Michael Kierkegaard, Tofthøj Møllevej 
50, Gadbjerg med emnet holistisk afgræsning.  

Holistisk afgræsning er en meget anderledes styring af 
afgræsningen, som er udviklet i Amerika. Dyrene går tæt – 
flyttes dagligt – lukkes på højt græs, hvor ca. 30% skal trædes 
ned. Græsmarkerne stiger i ydelse over tid. Hele 
ejendommen i Tofthøj er lagt ud med 32 folde og nedgravet 
vand ført ud til alle folde. Der er ca. 100 Hereford moderdyr.  

Aftenen afsluttes med en pølse og en øl eller vand. 

Arrangementet finder sted: onsdag d. 27 juni kl. 19.00.  

Mødested: Ribe Landevej 170, hvor der er vigeplads/p-plads 

Program  

19.00:   Ankomst og introduktion  

19.10:   Naturvandring i Kongens Kær  

19.45:   Videre til Michael Kierkegaard 

21.00:   Aftenen afsluttes med 1 pølse og 1 øl / 1 vand 

21.30:   Afslutning  

Gratis deltagelse. Alle er velkomne. 

Arrangør: Østjyske Deltidslandmænd  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/ejer-generationsskifte/Sider/eo_18_7696_AP4-Faa-styr-paa-de-nye-muligheder-ny-aegtefaellelov.aspx
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipNDhp6CYkMuL3puAao4x9cCnI8P7bWWzEOGAEo4%3Dw600-k&imgrefurl=http://2pos.dk/127772/43738/kongens-k%C3%A6r&docid=nPdaRTsSz4kzKM&tbnid=otD2IUSoqQO4WM:&vet=10ahUKEwjj4MupoJnbAhVMZFAKHbzxDn4QMwhXKCAwIA..i&w=600&h=450&itg=1&bih=612&biw=1121&q=kongens%20k%C3%A6r%20vejle&ved=0ahUKEwjj4MupoJnbAhVMZFAKHbzxDn4QMwhXKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landbofor-
ening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens 
Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at 
kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

 


