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Økonomi 
 

Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere 

 Skattestyrelsen har ændret praksis for momsbehandling af solcelleanlæg og husstands-
møller. Det betyder, at der kan være penge at hente, hvis du har et momsregistreret sol-
celleanlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner din private bolig. 

For ejere af små VE-anlæg på årsbaseret nettoafregning, som forsyner deres private bolig, 
har det længe været muligt med momsregistrering, hvis anlægget årligt producerede mere 
strøm, end der blev brugt i husholdningen. 

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

Mark Påmindelse om indberetning af sprøjtejournaloplysninger - hvad nu? 

 Hvis du har fået en påmindelse, men ikke mener, at du er pligtig til at indberette sprøjtejour-
naldata, kan du logge på SJI-systemet og gøre opmærksom på dette, eller du kan kontakte 
Miljøstyrelsens Informationscenter. 

Miljøstyrelsen har udsendt påmindelser vedr. indberetning af sprøjtejournaloplysninger for 
planperioden 2017/2018 i SJI-systemet. Det er tænkt som en service og bliver ikke yderli-
gere fulgt op. 

Økonomi Nyt forhøjet loft for de minimis-støtte giver mulighed for at søge mere i 
tilskud til efterafgrøder i 2019 

 EU-Kommissionen har som forventet netop hævet loftet for, hvor meget de minimis-støtte 
der kan søges til landbrug over en tre-årig periode. Loftet hæves til 150.000 kr. Det for- 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikler_Nypraksiskanbetydemoms-kronerilommentilsolcelleejere.aspx
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 højede loft kan give mulighed for at søge mere i tilskud til målrettet kvælstofregulering i 
2019. Det betyder også, at landmænd der ramte støtteloftet i den målrettede efterafgrøde-
ordning i 2018, kan få udbetalt et højere tilskud. 

Læs mere her: lbst.dk/nyt-forhoejet-loft-for-de-minimis-stoette. 

Info 
 

10 spørgsmål til fageksperten om krydsoverensstemmelse 

 Krydsoverensstemmelse - eller KO i daglig tale - var et af de emner, der var på programmet 
ved årets landbrugsseminarer rundt om i landet. I denne nyhed samler fødevarestyrelsens 
fagekspert op på de spørgsmål, der kom ind om KO. Læs med og få gode tips til at undgå 
overtrædelser af KO-kravene. 

Se svarene her: lbst.dk/10-spoergsmaal-til-fageksperten. 

Økologi Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret 

 26. februar 2019 kom den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Opbygningen 
er den samme som sidste år, men den har fået nyt layout, flere illustrationer og andre tiltag, 
der skal lette forståelsen af økologireglerne. 

Særligt i forhold til kravene til beplantning for udearealer til æglæggende høner, leve- og 
slagtekyllinger har vi forsøgt, ved hjælp af illustrationer og et nyt bilag, at skabe en bedre 
forståelse for, hvordan reglerne efterleves. 

En af de større, gennemgående ændringer i den nye vejledning er, at der er indsat hjemler til 
den relevante lovgivning i hele vejledningen. 

Se den nye vejledning her: lbst.dk/nyheder/oekologisk-jordbrugsproduktion-er-opdateret. 

Arrangement Økologisk kornfestival 

 Festivalen er 3 dage (26. – 28. juni), et internationalt samlingssted, hvor du vil møde hele 
den økologiske værdikæde. Kom og mød landmænd, møllere, bagere, grødproducenter og 
forskere fra hele Europa, som alle har en passion for økologisk kvalitetskorn, gamle sorter og 
forædling til fantastiske produkter. 

Så hvis du er: 

•  Landmand med interesse for produktion af kvalitetskorn 

•  Bager, mel- eller øl-producent, der søger ny inspiration til produktionen 

•  Forsker med speciale i udvikling af kvalitetskorn 

Så er kornfestivalen sikkert noget for dig! 

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

Økonomi Støtte til unge nyetablerede landbrugere 

 Unge landbrugere kan modtage ekstra støtte under ordningen unge nyetablerede land-
brugere. 

For at søge støtte til unge nyetablerede landbrugere skal du opfylde følgende betingelser: 

•  Du er højst 40 år i året for første ansøgning om grundbetaling eller enkeltbetaling. 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-forhoejet-loft-for-de-minimis-stoette-giver-mulighed-for-at-soege-mere-i-tilskud-til-efterafgroeder/?utm_campaign=nyt-forhjet-loft-for-de-minimis-sttte-giver-mulighed-for-at-sge-mere-i-tilskud-til-efterafgrder-i-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/10-spoergsmaal-til-fageksperten-om-krydsoverensstemmelse/?utm_campaign=10-sprgsml-til-fageksperten-om-krydsoverensstemmelse&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vejledningen-om-oekologisk-jordbrugsproduktion-er-opdateret-1/?utm_campaign=vejledningen-om-kologisk-jordbrugsproduktion-er-opdateret&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Oekologiskkornfestival.aspx
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 •  Du er driftsleder på den første landbrugsbedrift, som du etablerer. Etableringen skal være 
sket inden for de seneste 5 år forud for den første ansøgning om grundbetaling eller 
enkeltbetaling. 

•  Du søger om støtte til unge nyetablerede landbrugere senest 5 år efter din første ansøg-
ning om grundbetaling. 

Du kan få støtte for det areal, hvor du også modtager grundbetaling. Du kan dog højst få 
støtte til unge nyetablerede landbrugere på 1.100 for de første 90 ha. Du kan kun modtage 
støtten til den første landbrugsbedrift, du etablerer dig på. 

Læs mere om ordningen her: lbst.dk/Arealtilskud. 

Mark Forebyg resistens mod ukrudtsmidler 

 Det kan være fristende ikke at forebygge udvikling af resistens mod ukrudtsmidler, for du 
opdager ikke noget, før det er for sent. Men når du først har fået resistens hos ukrudtet i 
dine marker, kan det blive en lang og kostbar vej igen at få styr på ukrudtsbestanden. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Plantevaern/IPM/resistens.  

Sådan får du testet dit ukrudt for resistens 

www.landbrugsinfo.dk/Plantevaern/_resistens. 

 Landmænd får bedre mulighed for vanding ved tørke 

 Når temperaturen stiger, og solen bager, kan danske landmænds afgrøder have brug for 
mere vand, end landmændene har tilladelse til at indvinde. 

Det var tilfældet under tørken i sommeren sidste år, hvor mange landmænd netop havde 
brug for ekstra vand, men oplevede lange sagsbehandlingstider, når de forsøgte at få til-
ladelse til at øge vandindvindingen. 

I hjælpepakken til landbruget fra september 2018 var der enighed mellem Regeringen, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om, at der skulle ses på 
mulighederne for bedre vandingsmuligheder. 

På den baggrund får kommunerne nu mulighed for at udstede kortvarige indvindings-
tilladelser hurtigere end i dag, når ekstraordinære vejrmæssige forhold gør sig gældende. 

Får og geder Kåringer af får og geder 2019 

 Eksteriørtal for får og geder bedømt i 2018 finder du her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-
geder. 

Heste Herpesvirus1, opdatering 14. marts 2019 

 Der er desværre igen konstateret et tilfælde af Herpesvirus1 i Danmark, lokaliseret i 
Fredericia. Hestene i bedriften er sat i karantæne i 28 dage i henhold til anbefaling fra 
bedriftens dyrlæge. 

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

 
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

 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2019/Faktaark_-Unge_landbrugere__2019.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_forebyg_resistens_mod_ukrudtsmidler.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/IPM/Sider/PL_IPM_Saadan_faar_du_ukrudt_testet_for_resistens.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringer2019-faar-geder.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringer2019-faar-geder.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Herpesvirus1_140319.pdf

