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Indhold  Hvad kan du give dine børn i gave? 
 Husk at indsende gødningsregnskab 
 Ved forårseftersynet af græsmarken skal denne tjekkes for giftige plan-ter 
 Husk at sidste frist for indsendelse af fællesskemaet er 20. april 2018 
 Økologisk kvæg skal på græs fra den 15. april 
 Godt nyt til dig, der skal retablere natur: Du bestemmer selv hvordan 
 Vejledningen om støtte til unge nyetablerede landbrugere er opdateret 
 Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 

Info 
 

Hvad kan du give dine børn i gave? 

 Gaver fra forældre til børn kan gives uden skat 
eller gaveafgift, hvis beløbet holder sig inden 
for et vist grænsebeløb. Beløbet reguleres 
årligt og udgør 64.300 kr. i 2018. 

Det afgiftsfrie beløb opgøres i forholdet 
mellem den enkelte gavegiver og gave-
modtager. Det betyder, at begge forældre 
hver kan give gaver afgiftsfrit inden for den 
afgiftsfrie grænse. Et forældrepar kan dermed give hver af sine børn 128.600 kr. Det er dog 
vigtigt, at pengene kommer fra hver af forældrene. Har I en fælles konto, kan midlerne 
komme derfra, ellers skal de komme fra hver jeres konto. Ved tingsgaver er det ejeren af 
gaven, som er giver af gaven. 

Ved siden af det gaveafgiftsfrie beløb kan du give såkaldte ”lejlighedsgaver”. Lejlighedsgaver 
er gaver af begrænset værdi, der gives til lejligheder som jul, fødselsdage og mærkedage 
(f.eks. konfirmation og bryllupper). Gaverne skal have et naturligt niveau for denne type af 
gaver, og dine formueforhold kan indgå i vurderingen af, hvad der er naturligt. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Skat. 

OBS! Husk at indsende gødningsregnskab 

 Fristen for at indsende var lørdag den 31. marts 2018. Landbrugsstyrelsen opfordrer derfor 
til, at du indsender dit gødningsregnskab snarest, hvis du endnu ikke har gjort det. 

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødnings-
regnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Dette gælder i 
henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Det gælder også, 
hvis du: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_18_klummeartikel_Hvadkandugivedineboernigave.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE2p-Z2cDaAhUR6aQKHbRoAygQjRx6BAgAEAU&url=https://www.laanekassen.dk/pengegaver/&psig=AOvVaw1pYHLmxbkyPAO889HnLSf_&ust=1524033449570725
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 • Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august i planperioden 
• Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august i planperioden 
• Ikke har brugt gødning 

Hvis Landbrugsstyrelsen kommer på kontrolbesøg efter den 31. marts, og du ikke har ud-
fyldt gødningsregnskab for bedriften, kan der blive tale om overtrædelse af krydsoverens-
stemmelsesreglerne og i sidste ende bødesanktion. 

Læs mere her: lbst.dk/goedningsregnskab. 

Mark 
 

Ved forårseftersynet af græsmarken skal denne tjekkes for giftige planter 

 Inden hestene lukkes på fold, bør marken tjekkes grundigt for giftige 
planter og samtidig tjekke hegnets tilstand. Var der giftige planter på 
folden sidste år, så start med at tjekke disse lokaliteter på marken. 
Flere giftige planter er meget hurtige i vækst om foråret og samtidig 
mest giftige på dette tidspunkt, det gælder f.eks. for natskygge. Sam-
tidig kan de giftige planter være svære at identificere i det tidlige for-
år, inden de er gået i blomst. En god flora er et rigtig godt hjælpe-
middel til denne inspektion.  

Brandbægerne er stadigt et problem mange steder. 

Ved mistanke om giftige planter på folden er det vigtigt at sørge for, at dyrene ikke kan 
komme til planten eller bedre helt at fjerne de mistænkelige planter. Glem ikke at mange af 
de planter, som er giftige for dyrene, også er giftige for mennesker, så sørg for at bære 
handsker og vaske hænderne grundigt bagefter. 

Lugning 

Manuel fjernelse af de giftige planter på små arealer er mange steder muligt, og kommer du 
over marken i tide, er det i reglen ikke nogen uoverskuelig arbejdsbyrde. Dette ses typisk 
med brandbæger på marken, som oftest starter med ganske få brandbægere på arealet det 
første år. Fjernes disse målrettet inden frøsætning, kan problemet klares med en overkom-
melig lugeindsats, så snart brandbægerne kan identificeres. Undlades denne tidlige indsats, 
vil problemet hurtigt accelerere og marken blive massivt invaderet med brandbæger i løbet 
af få år. 

Hvis du har et par hjælpere, kan en fold med giftige planter hurtigt blive forvandlet til en 
sikker grøn mark igen. 

Selvom det er bedst at fjerne de giftige planter så tidligt som muligt, når disse er på roset-
stadiet, er planterne meget lettere at finde, når de første blomster bliver synlige. Hvis du 
efterfølgende går folden igennem 1 gang om ugen de næste 2 måneder, vil det kun tage kort 
tid at fjerne evt. nye planter, som har blomstret siden sidst, eller som blev overset ved sidste 
lugning. Sørg for at de bortlugede planter ikke er tilgængelige for dyrene f.eks. ved at 
brænde dem, eller få dem bort med renovationen. 

Hvor sprøjtning er muligt, vil der ofte være flere muligheder for valg af sprøjtemiddel, og det 
anbefales at rådføre sig med en fagmand. 

Kilde: Eric Clausen. SEGES, Heste 
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Info Husk at sidste frist for indsendelse af fællesskemaet er 20. april 2018 

 Det er i fællesskemaet at du indberetter og søger om: 
• Indsendelse af markkort i IMK 
• Ansøgning om grundbetaling 
• Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO-arealer 
• Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 
• Ansøgning om ø-støtte 
• Ansøgning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude 
• Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger 
• Indberetning om økologisk jordbrugsproduktion 
• Indberetning af tilsagn under skovordningerne 

Det er derfor vigtigt, at det indsendes rettidigt!! 

Økologi Økologisk kvæg skal på græs fra den 15. april 

 Ifølge økologireglerne skal økologisk kvæg være 
på græs fra 15. april til 1. november, når vejrfor-
holdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysi-
ske kondition tillader det. Dyrene skal være på 
græsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt i 
denne periode. 

Kalve mellem fire og seks måneder skal tilbydes 
adgang til græs fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition 
tillader det. Du må opstalde småkalve indendørs, hvis de er under fire måneder.  

Hvis du vurderer, at dine udearealer ikke er klar til afgræsning, fx pga. jordbundens tilstand, 
har du mulighed for at vente med at lukke dyrene på græs. Det skal dog altid være en kon-
kret vurdering af de lokale forhold, og det er vigtigt, at dyrene kommer ud på græs snarest 
muligt. 

Det skal være tydeligt ved en økologikontrol, hvornår dyrene har fået adgang til græsarea-
ler. Derfor skal du huske at notere udbindingsdatoen i husdyrlogbogen. Hvis dyrene ikke bli-
ver lukket på græs fra 15. april, eller du bliver nødt til at afbryde perioden med adgang til 
afgræsning, skal du også notere en begrundelse for dette samt eventuelt vedlægge fotodo-
kumentation.  

Du kan læse mere om reglerne for afgræsning i Vejledning om økologisk jordbrugsproduk-
tion. 

Info Godt nyt til dig, der skal retablere natur: Du bestemmer selv hvordan 

 Får du et påbud om at retablere natur efter planloven eller naturbeskyttelsesloven, kan 
kommunen ikke kræve en retableringsplan. Det fremgår af en ny landsretsdom. 

Den nye dom slår fast, at kommuner ikke kan kræve en retableringsplan. Det strider nemlig 
mod den ret, du som ejer har til selv at vælge, hvordan du vil retablere naturen.  

I den konkrete sag følger der desuden store omkostninger med kravet, hvilket ikke er lovligt 
for kommunen uden en særlig bemyndigelse. 

Så hvis du bliver mødt med et krav om retablering af natur så kontakt din rådgiver for yderli-
gere information. 
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 Vejledningen om støtte til unge nyetablerede landbrugere er opdateret 

 Landbrugsstyrelsen har opdateret vejledningen for 2018, så støttebetingelserne for ordnin-
gen støtte til unge nyetablerede landbrugere er præciseret. Det har vi gjort med udgangs-
punkt i de ændringer, omnibusforordningen har resulteret i. 

Blandt andet har alderskravet for ansøgere til ordningen kunnet fortolkes på flere måder. 
Kommissionen har i deres svar præciseret, at ansøgere til ordningen ikke må være ældre end 
40 år i hele det år, hvor de første gang søger grundbetaling. 

Unge landbrugere, der har været ude af ordningen, kan igen være berettiget til støtte. 

På grund af ændringen af reglen om støtteperioden kan der være landbrugere, der igen er 
berettigede til støtte.  

Eksempelvis vil en ung nyetableret landbruger, der blev etableret i 2010 og søgte støtte for 
første gang i 2015, nu være berettiget til støtte til unge landbrugere i 2018 og 2019, hvis an-
søgeren stadig opfylder de øvrige betingelser for ordningen. Dette skyldes, at den 5-årige 
støtteperiode nu beregnes fra 2015, hvor landbrugeren søgte støtte til unge nyetablerede 
landbrugere.  

Læs mere her: lbst.dk/stoette-til-unge-nyetablerede-landbrugere. 

Mark Følg udviklingen af skadegørere i registreringsnettet 

 Du kan fra nu af følge udviklingen af forskellige 
skadegørere på Landbrugsinfo. 

Hvert år i vækstsæsonen følger planteavlskon-
sulenter og planteavlsteknikere udviklingen af 
sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder 
over hele landet. Dette net kaldes ”Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet”. 

Se registreringerne her: www.landbrugs-
info.dk/Varslingregistreringsnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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
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