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Info 
 

Nu kan du søge tilskud under Biavlsprogram 2020-2022 

 Har du interesse for biavl, og vil du gerne forbedre 
betingelser for produktion og afsætning af 
biavlsprodukter, kan du søge tilskud til dit projekt 
under Biavlsprogram 2020-2022. Ansøgningsrunden 
åbner 1. november 2018 og lukker 7. januar 2019. 

Biavlsprogram 2020-2022 har til formål at forbedre 
mulighederne for at producere og afsætte danske 
biavlsprodukter. Under programmet kan du søge 
tilskud til fx anvendt forskning, faglig bistand og 
produktforbedringer. Nyt i det kommende program er, at vi prioriterer projekter, der vil 
reducere honningbiers dødelighed samt projekter, der vil øge produktionsværdien af 
biavlsprodukter. 

Se hvordan du søger og til hvilke formål her: bst.dk/nyheder/biavlsprogram. 

 De anbefalede frøblandinger 2019 

 De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til 
grise nedlægges som konventionelle, men i stedet oprettes som økologiske blandinger. 

 

 

 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-soege-tilskud-under-biavlsprogram-2020-2022/?utm_campaign=nu-kan-du-sge-tilskud-under-biavlsprogram-2020-2022-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Økologi Økologikontrol: Fokus på staldforhold for kvæg og svin 

 Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uanmeldt stikprøvekontrol 
på 5% af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om ca. 183 
bedrifter i alt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på 
baggrund af en risikovurdering. I risikovurderingen indgår 
blandt andet tidligere konstaterede overtrædelser. 

Nogle af stikprøverne på økologiske bedrifter vil i perioden 1. 
november til 31. december have fokus på overholdelse af 
reglerne omkring staldforhold for kvæg og svin. I denne periode 
kan vi få vinter og vinterlignende vejr, og mange økologiske dyr kommer ind på stald. 

Læs mere om kontrollen her: lbst.dk/nyheder/oekologikontrol. 

Økonomi 
 

Moms, el-afgift og afregning for små solcelleanlæg 

 Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for 
små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste. 

Flere lov- og praksisændringer indenfor både moms og el-
afgift samt ændringer i afregningsmodeller har betydet, at det 
er blevet dyrere og uforholdsmæssigt kompliceret at have små 
solcelleanlæg. 

Læs mere om reglerne her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi. 

Info Enkelte pesticid-overtrædelser i dansk frugt og grønt 

 Det hører til sjældenhederne, at der er for 
mange rester af pesticider i danske æbler, 
gulerødder og pærer. 

Det viser nye tal fra Fødevarestyrelsen og 
DTU Fødevareinstituttet. Sidste år tog føde-
varemyndighederne 278 prøver af dansk 
frugt og grønt, og der var pesticidrester over 
grænseværdierne i fire af dem. Tallene viser også, at danske afgrøder ligger flot sammenlig-
net med de udenlandske. 

Læs mere her: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder 

Mark Brug trygt disse vilde planter i køkkenet 

 Hvis man har gang i gryderne og vil tilsætte lidt 
bibernelle, fuglegræs eller gederams, så kan 
man med en ny guide nu tjekke, om de vilde 
planter er sikre at bruge i maden. 

Det er blevet populært at sætte vilde planter på 
menuen og at udvikle nye, spændende 
produkter med vilde planter. Det kan dog være 
svært som kok, restauratør eller privat husholdning at vide hvilke planter, der sikkert og 
lovligt kan bruges i maden, og hvilke der kan give eksempelvis dårlig mave eller forøget 
risiko for kræft på længere sigt.  

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/oekologikontrol-fokus-paa-staldforhold-for-kvaeg-og-svin/?utm_campaign=kologikontrol-fokus-p-staldforhold-for-kvg-og-svin&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_18_klummeartikel_Moms,elafgiftogafregningforsmaasolcelleanlaeg.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Pressemeddelelser/2018/Rapport%20-%20Pesticidrester%20i%20f%C3%B8devarer%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Pressemeddelelser/2018/Rapport%20-%20Pesticidrester%20i%20f%C3%B8devarer%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2018/Enkelte-pesticid-overtr%C3%A6delser-i-dansk-frugt-og-gr%C3%B8nt.aspx
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 Giftlinjen har de seneste 10 år oplevet en væsentlig stigning i antallet af henvendelser 
vedrørende personer, der har spist giftige planter, svampe og bær. Der er desuden en 
tendens til, at forgiftningstilfældene er blevet alvorligere, da folk ikke længere blot smager 
på et enkelt bær eller blad, men tilbereder hele måltider af råvarer sanket i naturen. 

Men nu bliver det nemmere at se, hvilke planter du kan eksperimentere med og hvilke 
planter, du skal holde dig fra. Den nye guide indeholder 50 planter, som alle er 
risikovurderede af DTU og vurderet i forhold til, om der kræves en særlig EU-godkendelse, 
inden de må sælges til kunderne. Plantelisten lanceres i forlængelse af Fødevareforlig 4, 
hvor én af indsatserne er en kommende småskalapakke. Den skal indeholde en række nye 
tiltag og initiativer, der skal gøre livet nemmere for de små fødevarevirksomheder og private 
husholdninger. 

Læs mere her: www.foedevarestyrelsen.dk/planteliste. 

Arrangementer Græssende dyr i naturforvaltningen 

 På dette seminar sætter vi fokus på landmandens rolle som naturforvalter af de mest 
værdifulde arealer i Danmark. Store dyr som heste og kvæg har en afgørende betydning for 
naturen. Dette seminar giver et godt indblik i vigtigheden af dyrenes tilstedeværelse i 
naturen samt de overvejelser om græsningsstrategi, dyrevelfærd og samarbejde, der skal 
fungere for at sikre og fremme naturværdierne. Seminaret samler op på erfaringer fra 
projektet ”Viden til virkning”. 

Se program og tilmelding her: https://www.tilmeld.dk/naturforvaltning2018. 

 Kom til temadag om jordbrugets plantegenetiske ressourcer 

 Interesserer du dig for gamle plantesorter, og 
hvordan vi bevarer dem, så sæt kryds i kalende-
ren mandag den 3. december 2018, hvor der af-
holdes temadag i Årslev på Fyn. Tilmeld dig se-
nest den 27. november. 

Læs mere: lbst.dk/nyheder/kom-til-temadag. 

 Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

 Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, 
udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi 

 
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

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/planteliste/Sider/default.aspx
https://www.tilmeld.dk/naturforvaltning2018
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/kom-til-temadag-om-jordbrugets-plantegenetiske-ressourcer-1/?utm_campaign=kom-til-temadag-om-jordbrugets-plantegenetiske-ressourcer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx

