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Bliv klogere på minivådområder 

 Overvejer du at etablere et minivådområde for at 
komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er 
du usikker på, hvordan et minivådområde virker, 
og hvordan du kommer i gang? En spritny folder 
fra SEGES hjælper dig videre. 

Find folderen her: 
hwww.landbrugsinfo.dk/maalrettede-virkemidler. 

Info Ryd op i kemirummet 

 Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Der-
ved kan du undgå ubehagelige overraskelser og 
store bøder ved kontrol. Desuden kan god orden i 
midlerne sikre mod fejlsprøjtning.  

Det er altid en god idé at holde orden i kemikalie-
rummet. En opdeling og placering af midlerne efter 
hvilken afgrøde de kan anvendes i, kan være en sik-
kerhedsforanstaltning til at undgå fejlsprøjtninger. Der sker desværre hvert år et antal afgrø-
deskader eller bortsprøjtninger af afgrøder som følge af, at et forkert ukrudtsmiddel er blan-
det i tanken. 

Tal som SEGES har modtaget fra Landbrugsstyrelsen viser, at ca. hver fjerde landmand ved 
kontrol har forbudte midler i sit kemirum. Der er primært tale om ’for gamle’ midler med 
dansk etikette. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/maalrettede-virkemidler-og-regulering/draenvirkemidler/Sider/AM_19_3978_bliv_klogere_paa_minivaadomraader.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/maalrettede-virkemidler-og-regulering/draenvirkemidler/Sider/AM_19_3978_bliv_klogere_paa_minivaadomraader.aspx
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 Minimums-bødestørrelsen for opbevaring af et ulovligt dansk middel er 5.000-10.000 kr., 
men hvis midlet indeholder aktivstoffer, som er forbudte i EU, er minimums-bødestørrelsen 
kr. 15.000-20.000. Bødestørrelsen stiger desuden med stigende mængde af ulovlige midler. 
Det kan derfor altid betale sig at tjekke sit kemirum og få bortskaffet de ulovlige midler. 

Der er flere forskellige værktøjer, som du kan bruge, når du tjekker din kemibeholdning. Du 
kan f.eks. bruge positivlisten i Middeldatabasen, som er gratis at anvende. Den nemmeste 
måde er dog at bruge app’en KemiTjek, som du installerer på din telefon. KemiTjek giver dig 
mulighed for at scanne stregkoden på emballagen og med det samme få svar på, om midlet 
er lovligt at anvende og opbevare. Er der ingen stregkode på dunken, kan du i stedet taste 
midlets registreringsnummer. KemiTjek findes både til Android-baserede mobiltelefoner og 
tablets, og til iOS-baserede enheder (iPhone og iPad). 

For at bruge KemiTjek betaler du et beløb pr. år. App’en koster i 2020 kr. 199,00. Den kan 
bestilles på LandbrugsInfo.dk 

Hvis du har adgang til LandbrugsInfo kan du læse mere her: www.landbrugsinfo.dk/Plante-
avl/Bekaempelsesmidler. 

Kvæg Nu må der igen aflives dyr på marken 

 Efter en tæt dialog med blandt andre Landbrug & 
Fødevarer er Fødevarestyrelsen nu klar med en 
vejledning til de landmænd, som gerne vil aflive 
dyr på deres egen gård fremfor på et slagteri.  

Flere landmænd stod med et problem, da Føde-
varestyrelsen i sommer indskærpede, at det ikke er 
tilladt at aflive dyr på marken for derefter at sende 
de døde dyr til et slagteri. Medmindre der er tale om nødslagtning eller dyr, der er uvante 
med at blive håndteret.  

Årsagen var, at styrelsen var blevet gjort opmærksom på, at den procedure, der blev brugt i 
Danmark, var i strid med EU-reglerne. 

Henover efteråret har L&F været i tæt dialog med Fødevarestyrelsen for at få en alternativ 
løsning for de få landmænd, som af flere grunde ikke ønsker at transportere deres dyr 
levende til slagteriet.  

Fødevarestyrelsen er nu klar med en løsning, der betyder, at landmænd fra 1. januar 2020 
igen må aflive dyr på marken, når bestemte krav til hygiejne og fødevaresikkerhed er opfyldt 
på bedriften. 

Du kan læse mere om reglerne her: www.landbrugsinfo.dk/kvaeg. 

OBS! 
 

Se fristerne for ansøgning om arealstøtte i 2020 – og hvad du kan søge til! 

 Landbrugsstyrelsen har samlet et overblik over frister for fællesskemaet i 2020, og de har 
offentliggjort bekendtgørelsen om grundbetaling.   

Fristen for at sende fællesskemaet rettidigt er 17. april 2020, og ændringer skal sendes 
senest 12. maj 2020. Hvis du sender ændringer til markblokke senest 27. april 2020, vil 
Landbrugsstyrelsen behandle dit forslag senest 12. maj 2020. 

Se de forskellige frister her: https://lbst.dk/se-fristerne-for-ansoegning-om-arealstoette. 

 

 

https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp
https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp
https://onlinebestilling.dlbr.dk/Order/Shop/kemitjek
https://onlinebestilling.dlbr.dk/Order/Shop/kemitjek
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_20_2439_Ryd_op_i_kemirummet.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_20_2439_Ryd_op_i_kemirummet.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_20_2439_Ryd_op_i_kemirummet.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_20_2439_Ryd_op_i_kemirummet.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sider/kv_20_landmaend_aflive_dyr.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/sider/kv_20_landmaend_aflive_dyr.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-fristerne-for-ansoegning-om-arealstoette-i-2020/?utm_campaign=se-fristerne-for-ansgning-om-arealsttte-i-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-fristerne-for-ansoegning-om-arealstoette-i-2020/?utm_campaign=se-fristerne-for-ansgning-om-arealsttte-i-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Info Ny app hjælper til at vælge varer uden skadelig kemi 

 Er der hormonforstyrrende stoffer i dine høretelefo-
ner eller skadelige ftalater i den gummibåd, du har 
købt til din søn? Fremover kan millioner af europæi-
ske forbrugere scanne varer i deres lokale butik ved 
hjælp af en ny app og være med til at opbygge en so-
lid databank til gavn for forbrugersikkerheden. 

App’en Tjek Kemien fungerer sådan, at du scanner stregkoden på en vare med din telefon. 
Ofte vil du straks få besked, om varen indeholder særlige problematiske kemikalier. Er der 
ikke information endnu, får den ansvarlige virksomhed via app’en besked om, at der skal le-
veres information om den pågældende vare. 

Du kan scanne forbrugerprodukter som tøj, møbler, legetøj og elektronik med den nye app. 

Du henter app’en i App Store (tryk evt. F5 hvis billedet ikke kommer frem) eller i Google 
Play. 

 Sessionsoversigt Plantekongres 2020 med shows fra kongressen 

 Hvis du skulle have misset et enkelt indlæg på plantekongressen 2020 eller ikke fandt tid til 
at deltage, har du her muligheden for at se eller gense de fleste af indlæggene. 

www.landbrugsinfo.dk/Plantekongres. 

Mark Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur 

 Naturpleje omfatter mange komplekse områder, regler for tilskud til naturpleje og samspil 
mellem forskellige regelsæt omkring natur og landbrug. Desuden stiller afgræsning og pleje 
af naturområder særlige krav til de dyr, der græsser naturarealerne. 

Derfor kan der være behov for at få en lokal ekspert på banen, som kan hjælpe dyreholdere 
og lodsejere med at overskue de muligheder og begrænsninger, tilskud og regler, der er 
omkring natur og dyr i naturplejen. 

Naturplejeeksperter i rådgivning 

Derfor har SEGES nu opdateret listen med de lokale eksperter. Listen er opdelt, så det 
fremgår hvilke rådgivere, som har særlig indsigt i hhv. naturforvaltning, tilskud til naturpleje 
og kvæg i naturplejen. 

Hent: Listen med lokale naturplejeeksperter 

Alle de lokale eksperter, der står på listen, har min. 2 års erfaring med rådgivning inden for 
det pågældende emne og har desuden bestået en faglig test udarbejdet af SEGES. 

Arrangementer Kvægkongres den 24.-25. februar 2020 

 Programmet er klar, og det er spækket med masser af faglige indlæg, du ikke må gå glip af. 

Se programmet og hvordan du tilmelder dig: www.landbrugsinfo.dk/Kvaegkongres2020. 

 

https://apps.apple.com/dk/app/tjek-kemien/id824104851?l=da
https://apps.apple.com/dk/app/tjek-kemien/id824104851?l=da
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/play.google.com?p=eyJzIjoiZXZoRmg0aXRVZllUMmpoeDR2SExjN3V3SGJFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9ZGsuZmxleGl0LnJlYWNoJmhsPWRhXCIsXCJpZFwiOlwiZmM0N2I0Y2Y1MTZhNGE1NzlhMWRjNmQ1YzRlNzZmMjdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZGEyYzFiZjNlZWYwMDI0NzAzYjJiNTdmMmNmMjc3YTU2MDIyYjU1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/play.google.com?p=eyJzIjoiZXZoRmg0aXRVZllUMmpoeDR2SExjN3V3SGJFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9ZGsuZmxleGl0LnJlYWNoJmhsPWRhXCIsXCJpZFwiOlwiZmM0N2I0Y2Y1MTZhNGE1NzlhMWRjNmQ1YzRlNzZmMjdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZGEyYzFiZjNlZWYwMDI0NzAzYjJiNTdmMmNmMjc3YTU2MDIyYjU1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/play.google.com?p=eyJzIjoiZXZoRmg0aXRVZllUMmpoeDR2SExjN3V3SGJFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9ZGsuZmxleGl0LnJlYWNoJmhsPWRhXCIsXCJpZFwiOlwiZmM0N2I0Y2Y1MTZhNGE1NzlhMWRjNmQ1YzRlNzZmMjdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZGEyYzFiZjNlZWYwMDI0NzAzYjJiNTdmMmNmMjc3YTU2MDIyYjU1XCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/play.google.com?p=eyJzIjoiZXZoRmg0aXRVZllUMmpoeDR2SExjN3V3SGJFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9ZGsuZmxleGl0LnJlYWNoJmhsPWRhXCIsXCJpZFwiOlwiZmM0N2I0Y2Y1MTZhNGE1NzlhMWRjNmQ1YzRlNzZmMjdcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJhZGEyYzFiZjNlZWYwMDI0NzAzYjJiNTdmMmNmMjc3YTU2MDIyYjU1XCJdfSJ9
http://www.landbrugsinfo.dk/Plantekongres
http://www.landbrugsinfo.dk/Plantekongres
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Filer/AM_19_4567_EkspertListe_2019.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Filer/AM_19_4567_EkspertListe_2019.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Kvaegkongres2020.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Kvaegkongres2020.aspx
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 Kursus i ”Vurdering af springning” (Heste) 

 SEGES Heste arrangerer springkursus for dommere og dommeraspiranter i avlsforbund 
under Landsudvalget for Heste. Formålet er at give deltagerne grundlæggende viden til at 
vurdere heste i springning. Kurset finder sted søndag d. 29. marts 2020. 

Se program og tilmelding her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Springkursus. 

 Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

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

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, Lemvigegnens Land-
boforening, 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

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Avl/Sider/Springkursus.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Avl/Sider/Springkursus.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx

