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Landbrugsstyrelsen udskyder fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar
2020
Landbrugsstyrelsen udskyder fristen for at søge nyt tilsagn til 20. februar 2020. Du kan
enten søge nyt tilsagn i det digitale tilsagnsskema eller et særligt papirskema. Alle producentskifter for økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer skal indtil videre ske i
et papirskema.
Du kan læse mere om udskydelsen, og hvem det gælder for på dette link:
https://lbst.dk/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes

3. februar åbner ansøgningsrunden for arealstøtte i 2020
Du kan søge om arealstøtte fra mandag den 3. februar kl. 7.00 til og med 17. april. I denne
nyhed har Landbrugsstyrelsen samlet en række nyttige links til dig, og du kan læse om ændringer i fællesskemaet siden sidste år.
https://lbst.dk/ansoegningsrunden-for-arealstoette-i-2020
Fjerkræ

Fødevarestyrelsen finder fugleinfluenza i hønsebesætning i Nordjylland
Fødevarestyrelsen har konstateret lavpatogen fugleinfluenza i en besætning med knap
50.000 æglæggende høns nær Sæderup syd for Aalborg. Det bekræfter prøveresultater,
som Fødevarestyrelsen har fået fra Statens Seruminstitut onsdag aften. Fødevarestyrelsen
begynder at aflive dyrene fredag. Der er tale om lavpatogen fugleinfluenza af typen H5N1.
Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer. Den anses ikke
for at være farlig for mennesker.
Læs mere her: www.foedevarestyrelsen.dk/fugleinfluenza
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Datofejl i økologierklæringer for 2019!
Der er desværre to datofejl i en del af de økologierklæringer vedrørende 2019, som Landbrugsstyrelsen har sendt ud til de økologiske bedrifter i Tast-selv-service. Fejlene vil ikke
blive rettet, før der udsendes økologierklæringer for 2020, men fejlene kan omgås som
beskrevet herunder, hvis man fx står og skal sælge produkter.
For kort gyldighedsperiode:
I feltet gyldighedsperiode står der fejlagtigt, at den kun er gyldig til 31-12-2019.
Økologierklæringer er altid gyldige, indtil Landbrugsstyrelsen udsteder en ny, men den
nævnte dato kan give problemer.
Hvis du henter økologierklæringen fra vores onlineregister, vil den have gyldighed til 01-072020. Du kan tilgå registret her: https://lbst.dk/oekologierklaeringen
På samme side kan du læse, hvordan du får økologierklæringen på engelsk. Hvis du leverer
til udlandet, kan din aftager selv downloade økologierklæringen til sin egen computer. I de
fleste tilfælde vil den så blive downloadet på engelsk.
Manglende opdatering af dato for seneste kontrol:
Ved en fejl er seneste kontroldato i økologierklæringerne ikke opdateret, så det er en
kontroldato fra før 2019, der fremgår. Seneste kontrol kan dokumenteres med en kopi af
kontrolrapporten fra seneste kontrol.
Kontrolrapporten ligger i Tast-selv-service i postkassen tilknyttet dit P-nummer.
Vejledning til at logge ind på denne findes her: https://lbst.dk/oekologi/spoergsmaal-og-svar
Hvis det er strengt nødvendigt at få en økologierklæring med korrekt kontroldato, kan
Økologiadministrationen manuelt udstede en ny.
Kilde: Landbrugsstyrelsen 30. januar 2020

Mark

Tidlig udbringning af gylle
Hvis du har behov for tidlig udbringning af din gylle, bør du prioritere afgrøder med tidlig og
kraftig vækst og udbringning på arealer uden risiko for afstrømning.
1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. For at opnå en sikker og
høj udnyttelse af næringsstofferne er det vigtigt at udbringe den rette mængde til afgrøder
med tidlig vækst og på arealer med lave hældninger og god afstand til vandløb. Pas på køreog strukturskader. Men husk reglerne.
Hvis du har adgang til LandbrugsInfo, kan du læse reglerne (kræver login til LandbrugsInfo)
her – eller kontakt din rådgiver: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Husdyrgoedning

Info

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR
Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din
bolig er opvarmet med varmepumpe eller elvarme, er det vigtigt,
du tjekker din BBR. Hvis boligen ikke er registreret korrekt,
risikerer du en dyrere elregning.
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Hvorfor skal du tjekke BBR nu?
Energinet.dk laver løbende samkørsel af oplysningerne i BBR og oplysningerne i Datahubben. Er boligen registreret i Datahubben med elvarmesats, men ikke som elopvarmet
helårsbolig i BBR, kan konsekvensen altså være en meget dyrere elregning, og i værste fald
også med tilbagevirkende kraft.
Så tjek oplysningerne for din bolig i BBR så hurtigt som muligt for at være på forkant.
Hvordan tjekker du BBR?
Tjek, om du er registreret som elvarmekunde i BRR ved at gøre følgende:
• Gå ind på Den Offentlige Informationsserver på www.ois.dk
• Indtast din kommune og din adresse
• Tryk på ”Søg” og find din bolig
• Tryk på ”BBR-meddelelse” i venstre side
• Scroll ned til ”Energioplysninger” og tjek, at der står el/elvarme/varmepumpe som primær
opvarmningsform under ”Varmeinstallation”
• Kontakt din kommune om BBR på www.bbr.dk/aendre_din_bbr, hvis din varmekilde
ikke er registreret korrekt, eller hvis der er fejl i dine BBR-registreringer, og bed dem om
at rette fejlen.
Læs hele artiklen fra SEGES her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/BBR
Mark

Tjek vintersæden for manganmangel
Store nedbørsmængder i efteråret har resulteret i, at færre har haft mulighed for at
behandle disponeret arealer i vintersæden for manganmangel. Derudover har vinteren
indtil nu været mild, hvilket har bevirket, at væksten på markerne er i gang. Over hele
landet begynder der at komme meldinger ind fra landmænd og konsulenter om manganmangel på de mere lette jorde, som er naturligt veldrænede. Mangelsymptomerne er bl.a.
observeret på kalkpletter og i vinterbyg samt vinterhvede. Tjek derfor vintersæden for
manganmangel nu.
Kilde: Mette Kramer Langgaard, Gødningsteam, mlje@seges.dk

Info

Håndbog for frugt og bæravlere 2020
Håndbog for frugt og bæravlere gennemgår årligt en revision, hvor alle tabeller og oversigter opdateres.
Blandt årets nyheder kan nævnes, at der i kapitlet om integreret plantebeskyttelse er indsat
fire nye oversigter, som giver et overblik over mikrobiologiske svampe- og bakteriemidler,
feromonforvirring, mikrobiologiske insektmidler samt nyttedyr.
Håndbogen giver et overblik over de muligheder, der er for at bekæmpe skadegørere i konventionel såvel som i økologisk frugtavl.
Køb håndbogen her: www.gartnershop.dk
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Vask drivhusets glas med sæbe
Afvaskningen af drivhuset foregår bedst på en mild dag, hvor
hænderne ikke fryser helt af.
Undgå en dag med direkte solskin, da sæbevandet så fordamper
for hurtigt fra glasset. Er der mange alger, starter du med at fjerne
det værste med en stiv børste og rent vand fra slangen.
Til selve afvaskningen bruges der godt med varmt sæbevand,
pisket af krystalsæbe. Lad sæben sidde mindst et kvarter. Det er
vigtigt med en stiv børste at komme ind i alle hjørner og kroge, da
det er her og i gammelt plantemateriale, at skadedyrene
overvintrer.
Når drivhuset er vasket både ud- og indvendigt, spules det rent
med vandslangen – også her er det vigtigt at spule i alle revner og
sprækker med en skarp vandstråle. En højtryksrenser er ikke
nødvendig, men effektiv.
Arrangementer

Kvægkongres byder på masser af faglig viden, du ikke må gå glip af
Med 68 indlæg er der masser at vælge imellem. Og som altid sammensætter du selv dit
program, så du får mest muligt ud af din kongres. Kongressen afholdes 24. og 25. februar
2020 i MCH Herning Kongrescenter.

Se programmet og tilmeld dig her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Dansk-Kvaeg-kongres

Hest & Rytter 5. - 8. marts 2020
Mekka for hesteelskere
Hest & Rytter er messen, man ikke kan undvære, hvis man er heste- og ridesportsinteresseret. Messen finder sted samtidigt med Dansk Varmblods Hingstekåring, og det samlede
arrangement tiltrak i 2019 lige godt 67.000 besøgende.
3 af hallerne er fyldt med rideudstyr, hvor du kan finde alt til både hesten og rytteren,
uanset om du går efter de dyreste mærkevarer eller de gode tilbud.
De 2 andre haller henvender sig til den professionelle del af branchen og har et bredt udvalg
af staldinventar, trailere, foder etc. www.hestogrytter.dk/se-alle-udstillere

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, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og velas. 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
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