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Indhold

Heste

Adresseårbog for Landsudvalget for Heste
Landsudvalget for heste har udgivet en ”adressebog” for personer i hesteverdenen. Find
”bogen” her.

Info

Pas på den snigende dræber i gylle
Gylle indeholder svovlbrinte, der ikke kan lugtes, men kan
være dødbringende. KvægNyt spurgte tre mælkeproducenter, hvilke forholdsregler de tager over for giftgassen svovlbrinte.
Arbejdet med gylle kostede sidste år en landmand livet. I år
er mindst seks personer blevet forgiftet af gasarten svovlbrinte, der findes i gylle, der ikke kan lugtes og kan være
dødbringende. Det får Arbejdstilsynet til at advare om arbejdet med gylle.
Mange ved ikke, at man ikke kan lugte svovlbrinte selv ved forholdsvis lave koncentrationer,
fordi lugtesansen bliver bedøvet.
Sådan kan du undgå ulykker med gylle:
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•

Følg brugsanvisningen for gylleanlægget

•

Sørg for, at der er skiltning ved gylleanlægget og gyllevognen

•

Pas på, når du arbejder med gylle. Hold afstand og brug evt. friskluftforsynet åndedrætsværn

•

Reparationsarbejde i og omkring et gylleanlæg er for professionelle

•

Sørg for at alle ansatte er instrueret i, hvordan farlige situationer kan opstå, så de kan
forebygges
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•

Brug af svovlbrintedetektor sammen med grundig instruktion. Bemærk at en detektor
ikke bør være eneste sikkerhedsforanstaltning

•

Sørg for at alle ved, hvad de skal gøre, hvis det alligevel går galt.

Kilde: Arbejdstilsynet

OBS!

Ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion trådte i kraft 1. januar 2020
Landbrugsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion med
én ændring. Du kan læse om ændringen her.
I den nye bekendtgørelse for 2020 er der foretaget en mindre tilføjelse. Du skal være
opmærksom på, at reglen gælder fra 1. januar 2020 og kan have betydning for dig.
Ændringen af bekendtgørelsen er en yderligere oplysningspligt. Du skal i forbindelse med
den årlige opdatering af Fællesskemaet også oplyse, om du ejer andre konventionelle eller
økologiske landbrugsproduktioner. Det skal du gøre, uanset om disse er personligt ejet eller
delvis ejet i selskabsform.
Læs her bekendtgørelsen samt høringssvarene og høringsnotatet på høringsportalen.
Læs den nye bekendtgørelse på Retsinformation her.

Mark

Ny økologisk frødatabase med mulighed for digital ansøgning til brug af
ikke-økologisk udsæd
Den 1. januar 2020 holder den økologiske frødatabase flyttedag, da Landbrugsstyrelsen
fremover vil bruge den internationale OrganicXseed frødatabase. Frødatabasen indeholder
som den tidligere frødatabase informationer, om hvilke økologiske sorter der er tilgængelige på det danske marked, og hvilke virksomheder som sælger dem. Den nuværende database vil fortsat være tilgængelig til søgning på historiske data om frø.
Læs mere om den nye frødatabase her.

Info

Nye vejledninger om direkte arealstøtte og slagtepræmie
Nu er vejledningerne om direkte arealstøtte og slagtepræmie for 2020 offentliggjort.
Der er udarbejdet fire vejledninger om direkte arealstøtte og én vejledning om slagtepræmie:
• Vejledning om grundbetaling 2020
• Vejledning om grøn støtte 2020
• Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2020
• Vejledning om unge nyetablerede landbrugere 2020
• Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2020.
Se de nye vejledninger her.

Ny brugervenlig manual til bedriftens naturværdier
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad
du kan gøre for at fremme biodiversiteten.
Der er masser af muligheder for at forbedre levevilkårene for de vilde dyr, planter og svampe
rundt omkring på bedriften.
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Ofte handler det faktisk om, at man skal gøre mindre og lade naturen udfolde sig. Med denne
nye manual får du et overblik over bedriftens naturværdier, og råd til hvordan du prioriterer
og implementerer konkrete tiltag, der kan bruges direkte på bedriften, i naturen og omkring
marken for at hjælpe landets biodiversitet.
Du finder manualen her.

Fang og æd: Gratis kogebog laver invasive arter om til gourmetmad
Miljø- og Fødevareministeriet og Hotel- og Restaurantskolen i København lancerer en ny og gratis kogebog ’If you can’t beat them – eat
them’, som giver alle danskere tips til at spise invasive arter som stillehavsøsters, rynket rose eller canadagås.
Kogebogen indeholder 31 opskrifter, som tager udgangspunkt i enten
sortmundet kutling, stillehavsøsters, invasive krebs, invasive gæs,
amerikansk skarveand, rynket rose, armensk brombær, plettet voldsnegl og muntjak.
Formålet med den nye kogebog er, at udbrede kendskabet til invasive arter og de skadelige
virkninger de har i naturen hos en bredere målgruppe. Hvis man ikke lige har en invasiv
muntjak i køkkenskabet, kan alle retterne laves med alternativer, der findes i de fleste
supermarkeder.
Du kan finde den nye kogebog online her.
Arrangement

Hestekongres 2020
Hestekongres 2020 finder sted lørdag 25. januar på hotel Comwell, Kolding
Læs mere og tilmeld dig her.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, 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

FlexNyt, uge 2, 2020

