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Kom til årsmøde i Deltidsudvalget i morgen hos Djursland Landboforening 

Årsmøde den 12. januar 2022 fra kl. 19.30 - 22.00 på landbocentret i Følle, Føllevej 
5, 8410 Rønde  

Kom og hør om dét, der er værd at vide, når du kaster dig ud som deltidslandmand. 
Konsulenterne giver dig svar på det, der er værd at vide om livet på landet som del-
tidslandmand.  

Udvalgsformand Christian Thomsen aflægger sin beretning for arbejdet i det forgange 
år, og umiddelbart herefter afholdes der valg til udvalget. På valg er: Jørgen Schmidt, 
Niels Jørgen Josiassen og Henrik Henningsen. 

Efter kaffen sætter Kitte Borup, Djursland Landboforenings jurist og Carsten Søren-
sen, afdelingsleder i driftsøkonomi, fokus på nogle at de spørgsmål, der måtte trænge 
sig på, når man flytter på landet.  

Det kunne være spørgsmål som: 

• Budget, finansiering, regnskabs- og skattemæssige forhold? 
• Landzone og naturbeskyttelse – hvad vil det sige? 
• Hvad gør du, hvis du har §3 naturbeskyttede områder på din ejendom? 
• Må du plante en skov, og hvad må du på fredskovarealer? 
• Hvordan laver man et fællesskab med andre, om f.eks. blåbærplantage, øko-

logisk fælleshave eller andet? 
• Kan du søge tilskud til projekter på ejendommen? 
• Hvilke støtteordninger findes der for mig? 

Deltagelsen er gratis og kræver tilmelding - Tryk Her eller gå ind på Landboforenin-
gens hjemmeside på; https://www.landboforening.dk/arrangementer 

Alle er velkomne – dog kræves dokumentation for 3. vaccinations-stik eller et nega-
tivt corona-testsvar. (PCR-test højst 72 timer, kvik-test højst 48 timer gammel)   

Yderligere oplysninger: 
Formand for Deltidsudvalget Christian Thomsen, mobil 4045 6281, mail:  
ctstiilbjerg@gmail.com 

https://www.landboforening.dk/arrangementer/%C3%A5rsmoede-i-deltidsudvalget


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 2, 2022 

DeltidsNyt, uge 2, 2022 

 

 

 

 

 

Mark 

 

Virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord 

I Danmark har politikerne besluttet, at der skal ske en ekstra indsats for at beskytte 
grundvandet. Derfor er der udpeget områder med fokus på at mindske risikoen for 
forurening af grundvandet. Disse områder kaldes 
indsatsområder.  

Derudover er det blevet politisk besluttet, at der skal udpeges boringsnære 
beskyttelsesområder (BNBO), for at nedbringe risikoen for forurening af vores 
grundvand omkring vandforsyningsboringerne.  

Det har betydning for alle de erhverv, der ejer jord i de udpegede områder. 

Der er udpeget ca. 4.850 boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De omfatter ca. 
20.300 ha. Heraf udgør landbrugsarealer ca. 9.500 ha, som er ejet af ca. 6.200 
lodsejere. Cirka 83 % af lodsejerne ejer mindre end 2 ha i et BNBO, omkring 15 % af 
lodsejerne ejer mellem 2 - 10 ha, og de resterende 2 % af lodsejerne ejer mere end 10 
ha i et BNBO. 

Første udgave af ”virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsjord”, 
som netop er blevet udgivet og klar til at blive taget i brug af landmænd og 
konsulenter, kan ses her. 

 

 

 

Info Handicapordninger og tilskudsmuligheder 

 Såfremt man som selvstændig er syg, har nedsat arbejdsevne, kronisk sygdom, funkti-
onsnedsættelse, eller et handicap, er det muligt at få hjælp til via det offentlige. Det 
kan f.eks. være sygedagpenge, ressourceforløb, fleksløntilskud eller personlig assi-
stance. Dette gælder også for lønmodtagere – både i de tilfælde, hvor en medarbej-
der med nedsat arbejdsevne vender tilbage til arbejdspladsen, og hvor arbejdsgiver 
har ansat en ny medarbejder med nedsat arbejdsevne.  

For både selvstændige og lønmodtagere gælder det, at der kan søges hjælp, uanset 
om den nedsatte arbejdsevne skyldes en arbejdsulykke eller andre forhold. Derud-
over er der mulighed for at få bevilget tekniske hjælpemidler og mindre arbejdsplads-
indretninger til både medarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende med handicap, 
hvis det er en nødvendig forudsætning for, at vedkommende kan udføre arbejdsopga-
verne. 

Læs mere om ordningerne her. 

 

  

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/e/9/5/grundvand_virkemiddelkatalog_grundvandsbeskyttelse?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://www.landbrugsinfo.dk/public/7/1/4/familie_socialjura_handicapordninger_tilskudsmuligheder?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
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COVID-19: Krav om test ved indrejse i Danmark 

 Fra den 27. december 2021 blev der indført krav om test 
for COVID-19 ved indrejse i Danmark. Testkravet ved 
indrejse gælder foreløbigt frem til den 17. januar 2022. Kravet gælder også for 
færdigvaccinerede personer, men ikke for tidligere smittede. Desuden er en række 
grupper ud over tidligere smittede undtaget fra testkravet, herunder indrejsende 
med henblik på godstransport.   

Testen kan være en hurtigtest, som højst må være taget 48 timer før indrejse i 
Danmark, eller en PCR-test, som højst må være taget 72 timer før indrejse. 
Medarbejdere, som har bopæl i Danmark, har dog mulighed for at indrejse i landet 
uden fremvisning af test, men skal lade sig teste inden for 24 timer efter indrejse.  

Kravet om test forud for indrejse er ikke en indrejsebetingelse, men manglende over-
holdelse kan straffes med bøde på 3.500 kr. i førstegangstilfælde. 

Krav om isolation efter indrejse afhænger af, hvilket land medarbejderen er indrejst 
fra. Er medarbejderen indrejst fra et såkaldt højrisikoland, skal vedkommende gå i 
isolation efter indrejse, medmindre vedkommende er færdigvaccineret eller tidligere 
er smittet. Isolationen skal vare i 10 dage, men kan afbrydes ved en negativ PCR-test 
foretaget tidligst på sjettedagen efter indrejsetidspunktet. 

Læs mere her. 

 

Fjerkræ 
 

Fugleinfluenza 

 For anden gang i år er en stor kalkunbesætning ramt af smitsom 
fugleinfluenza. Knap hundrede kalkuner i en kalkunfarm med 
60.000 kalkuner ved Ruds Vedby nær Sorø er de seneste dage døde efter smitte med 
fugleinfluenza. Fuglene er døde af den dødelige og meget smitsomme H5N1. Derfor 
skal hele besætningen nu aflives. 

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller 
overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle. Mindre hønsegårde og fuglehold er 
undtaget fra kravet om overdækning, hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller 
mindre. Fødevarestyrelsen anbefaler dog, at man overdækker hønsegården med fast 
tag, net eller tråd, og at dyrene altid får foder under tag, så vilde fugle ikke kan 
komme til hverken foder eller drikkevand. 

Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere skifte af fodtøj inden besøg i hønsegården. 

Hvis du får mistanke om fugleinfluenza i dine dyr, det kan fx være høj dødelighed og 
luftvejssymptomer, skal du kontakte en dyrlæge. 

Se om du bor i nærheden af en restriktionszone her. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/9/5/ansattelsesret_covid19_krav_om_test_indrejse_i_danmark?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202022/Stor-kalkunbes%C3%A6tning-p%C3%A5-Sj%C3%A6lland-ramt-af-fugleinfluenza.aspx
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 Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser 

 Oversigten nedenfor viser nye og ændrede godkendelser til brug i 
landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær. Seneste 5 æn-
dringer er: Avaunt, Steward, Comet Pro, TopGun Finalsan Koncen-
trat, Reglone og Afinto. 

Se liste over nye og ændrede godkendelser i 2021 her – og gennemgå dit kemikalie-
rum. 

 

Økonomi Støtte til unge, nyetablerede landbrugere fortsætter i ny form efter 
2023 

 Hvis du i dag søger støtte som ung, nyetableret 
landbruger, skal du være opmærksom på, at ordningen 
ændrer sig i fremtiden. Fra 2023 kan unge, nyetablerede landbrugere nemlig få 
tilsagn om et etableringstilskud, i stedet for som i dag at få støtten udbetalt som 
tillæg til grundbetalingen. Læs her, hvad forskellen betyder for dig. 

 

 Dette skal du være opmærksom på, når betalingsrettigheder afskaffes 
fra 2023 

 Som en del af den nye Landbrugsaftale, der blev vedtaget 
4. oktober i år, bliver betalingsrettigheder afskaffet fra 
2023. Her kan du læse, hvad det betyder for dig. 

• Fra 2023 bliver grundbetalingsstøttesatsen (kr./ha) ens for alle ansøgere, da 
satsen ikke længere vil være baseret på værdien af den enkelte ansøgers 
betalingsrettigheder. 

• Fra ændringsfristen 17. maj 2022 kan du ikke længere overdrage 
betalingsrettigheder i Tast selv. Det skyldes, at overdragelser efter 
ændringsfristen først får betydning i 2023, hvor rettighederne er blevet afskaffet. 

• De betalingsrettigheder, du råder over efter ændringsfristen 17. maj 2022, vil 
automatisk ophøre pr. 31. december 2022. Du skal derfor ikke gøre noget. 

  

Du kan søge om tilskud til Miljø- og klimateknologi 2022 fra maj 2022 

 Ansøgningsrundens pulje er på hele 244 mio. kr. i 2022. 
Runden åbner medio maj og løber frem til august 2022. 

Miljø- og klimateknologi, tidligere blot kaldet miljøteknologi, henvender sig i 2022 til 
følgende seks sektorer: 
• svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier.  

https://www.landbrugsinfo.dk/public/b/a/2/plantebeskyttelse_bekaempelsesmidler_nye_aendrede_godkendelser?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/stoette-til-unge-nyetablerede-landbrugere-fortsaetter-i-ny-form-efter-2023/?utm_campaign=sttte-til-unge-nyetablerede-landbrugere-fortstter-i-ny-form-efter-2023&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/dette-skal-du-vaere-opmaerksom-paa-naar-betalingsrettigheder-afskaffes-fra-2023/?utm_campaign=dette-skal-du-vre-opmrksom-p-nr-betalingsrettigheder-afskaffes-fra-2023-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknolo-
gier, som har en dokumenteret effekt. 

Læs mere her. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i Velas – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland 
Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Fjordland, LandboSyd, Agri 
Nord og Velas.  Dette DeltidsNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i DeltidsNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver 
eller Birgit Winther Sørensen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 2149 2801.

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/fra-midten-af-maj-kan-du-soege-om-tilskud-til-miljoe-og-klimateknologi-2022/

