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Heste 
 

Hestekongres 2019 

 Hestekongressen 2019 finder sted lørdag d. 26. januar 2019 på Hotel Comwell, Kolding. 
Alle er velkomne. Se programmet her: www.landbrugsinfo.dk/Heste. 

 Propositioner for Fælles Materialprøve 2019 

 Den Fælles Materialprøve finder sted på Vilhelmsborg lørdag 21. september 2019. 

Sidste tilmeldingsfrist er: 16. august 2019. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Brugsafproevning. 

Info Se tilskudsordningerne for 2019 i Landdistriktsprogrammet samt mar-
keds- og nationale ordninger 

 Se hvornår du kan søge tilsagn på tilskudsordningerne i Landdistriktsprogrammet, 
markedsordninger og nationale ordninger. 

Se oversigten her: lbst.dk/nyheder/tilskudsordningerne-for-2019. 

 
 

Fra 2019 skal indtegning og tilsagn stemme overens på pleje af græs- og 
naturarealer 

 Hvis du har et tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, har du indtil nu kunnet indtegne 
dine marker med den såkaldte luft i tilsagnet. Det vil sige, at du kunne tegne fx 10,00 ha 
(geografisk areal) og så kun søge tilsagn og udbetaling til 9,00 ha (registreret tilsagnsareal) i 
Fællesskemaet. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Program_til_nettet.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Brugsafproevning/Sider/Propositioner_1dag.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-tilskudsordningerne-for-2019-i-landdistriktsprogrammet-samt-markeds-og-nationale-ordninger/?utm_campaign=se-tilskudsordningerne-for-2019-i-landdistriktsprogrammet-samt-markeds--og-nationale-ordninger&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Det er et EU-krav, at tilsagn indgået fra 2015 og frem overholder reglerne for præcis 
indtegning. Det betyder, at det areal, der bliver indtegnet i IMK, skal svare 1:1 til det 
registrerede tilsagnsareal. Reglerne gælder allerede for fx økologisk arealtilskud, og fra 2019 
gælder reglerne om 1:1-indtegning også for de tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, der 
er indgået i 2015 eller senere (tilsagnstype 66 og 67). 

Til gengæld indfører Landbrugsstyrelsen 10 pct. fleksibilitet i ordningen pleje af græs- og 
naturarealer, hvor op til 10 pct. af arealet i tilsagnet må bestå af områder under 500 m2, 
som ikke plejes med afgræsning eller slæt. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/indtegning. 

OBS! Tørke: Husk at den generelle dispensation til at tilskudsfodre på pleje-
græs-arealer udløb til nytår 

 Landmænd med et tilsagn om pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 56, 57, 66 og 67) 
fik i juli 2018 lov til at tilskudsfodre på de arealer, hvor der ikke længere var græs eller andet 
grøntfoder. Den generelle dispensation til tilskudsfodring udløb til nytår. Det er som ud-
gangspunkt forbud mod tilskudsfodring på arealer med tilsagn om pleje af græs- og natur-
arealer. Hvis du stadigvæk har behov for at tilskudsfodre på dine plejegræs-arealer i 2019, 
skal du søge en ny dispensation på Plejegræs.dk. Her kan du også læse mere om ordningen. 

Læs hele meddelelsen her: lbst.dk/nyheder/generel-dispensation. 

Nyt Meld vildsvin med ny app 

 Ser du et vildsvin på turen i skoven, kan du med en ny app 
nemt give myndighederne besked. Indberetningerne skal 
give et overblik over, hvor mange vildsvin der er i 
Danmark, og hvor der er behov for at sætte ind for at 
udrydde dem. Ifølge souschef i Fødevarestyrelsen Stig 
Mellergaard kan borgernes tips være en afgørende hjælp 
for at holde svinepest fra døren. 

Den nye app hedder VildsvineTip. Den kan hentes i App 
Store eller på Google Play. På hjemmesiden https://vildsvin.fvst.dk kan du se alle 
indberetningerne på et danmarkskort. 

Læs hele nyheden her: www.foedevarestyrelsen.dk/Meld-vildsvin-med-ny-app. 

Økologi 500 landmænd fik økologitjek i 2018 – også en mulighed i 2019 

 Hvad skal der til for at blive økolog? Det spørgsmål vil stadig flere 
landmænd gerne have et svar på.  

Tal fra SEGES viser, at antallet af omlægningstjek, der kan vurdere, om 
de kan lægge om til økologi er steget fra 418 bookede omlægningstjek i 
2017 til 550 i 2018. 

De produktionsgrene, hvor interessen især har været stor i 2018 er blandt andet 
planteproduktion, kødkvæg og grøntsager, fortæller Jette Riis, specialkonsulent SEGES 
Økologiinnovation. 

Det matcher med efterspørgslen fra forbrugerne. De køber i stigende grad økologiske 
grøntsager, så her er et marked for de danske økologer. Samtidig importerer vi stadigvæk en 
del udenlandsk økologisk korn, så her er der mulighed for at de danske økologer kan 
producere økologisk korn, der kan erstatte det udenlandske korn. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fra-2019-skal-indtegning-og-tilsagn-stemme-overens-paa-pleje-af-graes-og-naturarealer/?utm_campaign=fra-2019-skal-indtegning-og-tilsagn-stemme-overens-p-pleje-af-grs--og-naturarealer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/landbrug/natur-og-miljoe/httplbstdklandbrugnatur-og-miljoeplejegraes/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/toerke-husk-at-den-generelle-dispensation-til-at-tilskudsfodre-paa-plejegraes-arealer-udloeber-til-nytaa/?utm_campaign=trke-husk-at-den-generelle-dispensation-til-at-tilskudsfodre-p-plejegrs-arealer-udlber-til-nytr&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://vildsvin.fvst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2018/Meld-vildsvin-med-ny-app.aspx
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 Pengene til de gratis omlægningstjek kommer fra Fonden for Økologisk Landbrug (FØL) der 
på baggrund af en ansøgning fra blandt andre SEGES bevilger penge til omlægnings- og 
fastholdelsestjek, så konventionelle landmænd, der har lyst til at vide mere om økologi, kan 
få rådgivning, og økologiske landmænd kan få kigget bedriften igennem. Det er så SEGES, 
der administrerer og fordeler de gratis omlægningstjek til de økologirådgivere, der foretager 
tjekkene ude hos landmændene. 

Det er lokale rådgivere, der kender landmændene og derfor ved, hvad der kan lade sig gøre 
på de enkelte bedrifter. 

Det bliver også muligt at få et omlægningstjek i 2019 

Da interessen for at få et omlægningstjek stadigvæk er stor, har SEGES fået bevilling fra 
Fonden for Økologisk Landbrug til at kunne gennemføre omlægningstjek og 
fastholdelsestjek igen i 2019. 

Kilde: SEGES, Jette Riis, SEGES Økologiinnovation. 

Nyt Behandlingstestamenter 

 Borgere kan fra 1. januar 2019 oprette behandlingstestamente på Sundhed.dk. 

Regeringen og Folketinget har i Sundhedsloven vedtaget, at patienter selv kan bestemme i 
et behandlingstestamente, om de ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situati-
oner. Den 1. januar 2019 træder ordningen med juridisk bindende behandlingstestamenter 
i kraft. Behandlingstestamentet udfyldes af borgeren selv på www.sundhed.dk  

I Behandlingstestamentet kan borgeren bestemme i 3 specifikke situationer: 
• Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående. 
• Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken fy-

sisk og mentalt. 
• Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller be-

handlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter. 

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en be-
slutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende 
får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.  

Borgerne vil også kunne bestemme i et behandlingstestamente, at man ikke ønsker at blive 
behandlet med tvang efter den nye lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af 
varigt inhabile, som trådte i kraft den 1. januar 2018, hvis man engang i fremtiden f.eks. bli-
ver dement og dermed varigt inhabil.  

Fra Livstestamente til Behandlingstestamente 

Hvis man har oprettet et Livstestamente før 1. januar 2019, vil det stadig være gældende, og 
borgeren kan stadig rette i det og slette Livstestamentet. Man kan selvfølgelig også vælge at 
udskifte Livstestamentet med et behandlingstestamente, hvis man stadig er habil. Fra 1. ja-
nuar 2019 kan man kun oprette Behandlingstestamenter. 

Kilde: Specialkonsulent, Bodil Irene Jensen, Jura & Skat, Erhvervsjura, bij@seges.dk 

 

 

 

 

 

 

http://www.sundhed.dk/
mailto:bij@seges.dk
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Arrangementer Kursus i "Vurdering af heste i avl og brug" 

 Der ofres store ressourcer på heste i forbindelse med avl 
og brug. Viden om hestens bygning og funktion er 
nødvendig for at udnytte disse ressourcer optimalt i den 
enkelte besætning, og vurdere dem i forbindelse med 
kåringer og andre skuer. Der afholdes kursus i vurdering af 
heste i avl og brug den 30. marts 2019. 

Se program her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Avl. 

 Husk Plantekongres 2019 

 Plantekongres 2019, 15.-16. januar i MCH Herning Kongrescenter. 

Se tilmelding og program her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.landbrugsinfo.dk/Heste/Avl/Sider/bedommelseskursus.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/plantekongres19_program_1-mLink.pdf?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=5dfc8881bd-EMAIL_Plantekongres_Grp1_1_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-5dfc8881bd-164893853

