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FlexRegnskab 
 
Til deltidslandmanden 
Det har længe irriteret mange fritids- og deltidslandmænd, at et regnskab er et regnskab – forstået på 
den måde at det laves efter samme regnskabskoncept, uanset om det gælder en stor fuldtidsbedrift med 
flere ansatte eller en deltidsbedrift med 10-15 stykker kødkvæg.  
 
Med FlexRegnskab tilbyder LHN et regnskab, der i indhold og pris er målrettet fritids- og deltidsland-
manden.  
 
Til den mindre virksomhed 
Det er nu, du skal se kritisk på dit nuværende regnskab og stille spørgsmålet, om ikke det kunne gøres 
lidt mere simpelt og smart. 
 
FlexRegnskabet er også til den mindre virksomhed, som er træt af bureaukratiet omkring bogføring af 
bilag og regnskab. 
 
FlexRegnskab til deltidslandmanden eller til den mindre virksomhed er ikke et nyt regnskabssystem, 
men blot et system med en bedre struktur og en mere simpel håndtering af regnskabs-bilagene.  
 
 
For yderligere oplysninger kontakt:  
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Tjek om der ligger nye henvendelser i Tast selv-service, hvis 

du har søgt tilskud til privat skovrejsning i 2019 

 Landbrugsstyrelsen har med afslutningen af uge 9 givet tilsagn til alle ansøgere, 

der har indsendt fyldestgørende oplysninger i deres ansøgning. Desværre er der 

er en række ansøgninger, hvor de fortsat mangler oplysninger. 

Landbrugsstyrelsen har kontaktet de pågældende ansøgere og deres 

konsulenter for at indhente de manglende oplysninger, og Landbrugsstyrelsen 

håber på at modtage svar inden for kort tid.  

Husk derfor at tjekke i Tast selv-service, om der ligger nye henvendelser fra 

Landbrugsstyrelsen. 

Læs hele meddelelsen her: https://lbst.dk/nyheder/tilskud-til-privat-skovrejning. 

Info Coronavirus 

 Coronavirus påvirker os alle - både som pri-

vatpersoner i hverdagen og på de større linjer 

i forhold til handel og erhverv. Dermed er 

dansk landbrug selvfølgelig også berørt, og 

konsekvenserne kan blive vidtrækkende. Der-

for har vi et fælles ansvar for at hjælpe til med at forebygge og hindre sprednin-

gen.  

Vær meget opmærksom på de meldinger, der kommer fra virksomheder, du 

handler og/eller samarbejder med og følg i det hele taget myndighedernes anbe-

falinger.  

På siden har vi samlet nyttige informationer til dig som landmand og arbejdsgi-

ver, læs mere jer: www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/tjek-om-der-ligger-nye-henvendelser-i-tast-selv-service-hvis-du-har-soegt-tilskud-til-privat-skovrej/?utm_campaign=tjek-om-der-ligger-nye-henvendelser-i-tast-selv-service-hvis-du-har-sgt-tilskud-til-privat-skovrejsning-i-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Startside.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=31fa139f82-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_11_12_21&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-31fa139f82-164893853
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Siden, som vi henviser til, bliver løbende opdateret, da situationen omkring Co-

ronavirus udvikler sig hele tiden. 

Det er mange steder ikke muligt at købe håndsprit, så derfor bringer vi denne 

enkle måde, hvor du selv kan fremstille håndsprit. Opskrift og fremgangsmåde 

har vi fundet på Feminas hjemmeside (www.femina.dk/egen-haandsprit). 

 Herunder får du World Health Organizations (på engelsk) bud på, hvordan du 

laver hjemmelavet håndsprit.  For at lave din egen håndsprit skal du bruge: 

Mængde: 1 liter håndsprit 

 833 ml husholdningssprit 93 % 

 42 ml brintoverilte 3 % 

 14,5 ml glycerin 98 % (Kan undværes. Bruges til at fugte 
hænderne) 

 Demineraliseret vand eller koldt, kogt vand. 

Redskaber: 

 Beholder (1 liter) 

 Handsker 

 Målebæger 

 Tragt 

HUSK at bruge handsker, når du blander ingredienserne sammen (og gå evt. 

udendørs! (red)). 

Sådan gør du: 

1.  Husholdningsspritten hældes over i 1 liters-beholderen. 

2.  Hæld brintoverilte og glycerin i beholderen. 

3.  Top blandingen med demineraliseret vand, så blandingen når op på 1 liter. 

4.  Sæt låget hurtigt på for at undgå, at blandingen fordamper. 

5.  Ryst beholderen, så ingredienserne bliver blandet sammen. 

6.  Den hjemmelavede håndsprit kan bruges efter to døgn. 

Mark/Arrangeme

nt 
Invitation: Hør mere om multifunktionel jordfordeling 

 På informationsmødet kan du få en generel indflyvning til ordningen og høre 

mere om de forskellige roller i den multifunktionelle jordfordeling. Mødet 

afholdes som et online webinar 19. marts. 

Læs mere her: https://lbst.dk/nyheder/om-multifunktionel-jordfordeling. 

Kvæg, svin, får 

og geder 
Øremærkning af kvæg, svin, får og geder 

 Sådan opretter eller ophører du din besætning i 

CHR 

Du opretter din besætning på 

Landbrugsindberetning.dk, hvor du skal logge på med 

dit personlige NemID eller det NemID, som er knyttet 

til din virksomheds CVR-nummer, afhængig af om 

besætningen knyttes til dit CPR-nummer eller dit 

https://www.femina.dk/sundhed/krop-velvaere/guide-saadan-laver-du-din-egen-haandsprit
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/invitation-hoer-mere-om-multifunktionel-jordfordeling/?utm_campaign=invitation-hr-mere-om-multifunktionel-jordfordeling&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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CVR-nummer. Hvis du har et CVR-nummer, SKAL din besætning registreres på 

dit CVR-nummer. Du kan også kontakte CHR-afdelingen, som kan hjælpe 

dig med registreringen.  

Husk at du skal oprette en besætning for kvæg og en besæt-ning for fx får. Har 

du bare ét dyr, har du en ”besætning” – også selv om det fx er dit barns kælefår! 

Hvis du skal indberette ophør af din besætning, kan du gøre det på 

Landbrugsindberetning.dk eller kontakte CHR-afde-lingen, der kan hjælpe dig 

med at ophøre besætningen i CHR. 

 

 Du kan læse mere om CHR her: www.foedevarestyrelsen.dk/CHR.  

Øremærker 

Kvæg, svin (også vildsvin), får og geder skal være mærket med særligt 

godkendte øremærker og registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register – i 

daglig tale "CHR". Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være 

registrerede.  

Selv om du kun har ét dyr, skal det stadig være øremærket. Dog gælder der 

særlige regler for mærkning af svin. 

Hvor mange øremærker skal der isættes? 

Kvæg skal bære et elektronisk øremærke i venstre øre og et almindeligt 

øremærke i højre øre. 

Svin, får og geder behøver ikke have et elektronisk mærke. 

Svin skal som hovedregel mærkes med ét øremærke eller en skinketatovering, 

inden de forlader besætningen. Kælegrise kan dog mærkes med en chip. 

Får og geder skal som hovedregel mærkes med to øremærker. Slagtelam, der 

slagtes i Danmark, inden de er 12 måneder gamle, kan nøjes med ét øremærke. 

Hvis du er i tvivl så kontakt CHR-afdelingen på telefon 7015 5015. 

Info Støtteordning til miljøvenlige svinestalde udskydes 

 Åbningen af Ordningen til Modernisering af Slagtesvinestalde 2020 flyttes til 5. 

maj. Det skyldes, at der under høringsrunden er kommet mange gode forslag, 

som Landbrugsstyrelsen er ved at vurdere, om de kan komme med i den endeli-

ge støtteordning. 

Læs mere her: https://lbst.dk/nyheder/stoetteordning-til-miljoevenlige-

svinestalde-udskydes 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Centrale-HusdyrbrugsRegister,-CHR.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/pressemeddelelse-stoetteordning-til-miljoevenlige-svinestalde-udskydes/?utm_campaign=pressemeddelelse-sttteordning-til-miljvenlige-svinestalde-udskydes&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/pressemeddelelse-stoetteordning-til-miljoevenlige-svinestalde-udskydes/?utm_campaign=pressemeddelelse-sttteordning-til-miljvenlige-svinestalde-udskydes&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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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

 


