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Sådan opfylder du kravet om fire procent ikke-produktive elementer på omdriftsarealer
Du skal fra januar 2023 have mindst fire procent ikke-produktive elementer på din bedrifts omdriftsarealer,
det såkaldte GLM 8-krav. Du kan kun bruge elementer og arealer, der er udlagt på omdriftsarealer, til at
opfylde kravet om mindst fire procent ikke-produktive elementer.
Du kan bruge følgende elementer og arealer til at opfylde kravet: brak, blomsterbrak, bestøverbrak,
markbræmmer, 3-metersbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer og GLM-fortidsminder samt deres
tilhørende bræmmer.
Du har derved mulighed for at bruge allerede udlagte landbrugsarealer med brak og markbræmmer til at
opfylde kravet, f.eks. dem du har udlagt for at opfylde det grønne krav om miljøfokusområder.
Se her hvordan du gør.

Ny mulighed for at anmelde mangler ved plantedækket på kvægundtagelsesbrug
Er du kvægundtagelsesbrug, og er plantedækket på en del af dit harmoniareal utilstrækkeligt til at tælle
med i kravet om 80 pct. plantedække? Så kan arealet stadig tælle med, hvis du orienterer
Landbrugsstyrelsen om manglerne, før du bliver udtaget til kontrol.
Fra planperioden 2022/2023 får du som kvægundtagelsesbrug en ny mulighed for at orientere
Landbrugsstyrelsen, hvis der er mangler ved dit plantedække. Det betyder, at hvis du
orienterer os i Landbrugsstyrelsen, inden du bliver udtaget til kontrol, tæller arealet med i opfyldelsen af
kravet om 80 pct. plantedække. Du kan dog kun anvende denne mulighed to gange inden for fem på
hinanden følgende planperioder.
Læs mere her.
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Risiko for vestnilfeber hos heste
Tyskland har rapporteret tre udbrud af vestnilfeber
(WNF) hos heste i tre forskellige regioner.
Siden sæsonstart i juni måned har der været i alt 20
rapporter om WNF i fugle, alle i det østlige Tyskland.

Trusselsvurdering:
− Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for smitte med WNF til danske
hestebesætninger som følge af udbruddene i Tyskland er meget lav.
− For at opretholde det lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske hestebesætninger
anbefaler Fødevarestyrelsen følgende til hesteejere:
− Vær opmærksom på risikoen for smitte med WNF under rejser
− Orienter dig om tilfælde af WNF i området din hest skal besøge
− Drøft behovet for forebyggelse ved vaccination af hesten mod WNF med din
− praktiserende dyrlæge
− Sørg for myggebeskyttelse til hest og mennesker under opholdet.
− Fødevarestyrelsen følger situationen i Tyskland og vurderer løbende, om der er behov for
opdatering af trusselsvurderingen.

Fugleinfluenza i Nordtyskland får konsekvenser i Sønderjylland
En tysk fjerkræbesætning med 40 gæs og høns tæt
ved den dansk-tyske grænse er ramt af
fugleinfluenza. De tyske myndigheder håndterer
udbruddet på den tyske side af grænsen, og har
aflivet samtlige gæs og høns i besætningen, af hensyn
til dyrevelfærden og for at mindske risikoen for
smittespredning.
Udbruddet har i dag fået Fødevarestyrelsen til at
oprette en 10 kilometer overvågningszone på den
danske side af grænsen fra Rudbøl og i en smal
bræmme ud mod vestkysten syd for Rømø.
Fødevarestyrelsen forventer at kunne ophæve restriktionerne i midten af oktober.
'Vi har ikke registreret virksomheder, som producerer æg eller fjerkræ i området, men inden for zonen skal
hobbyavlere nu registrere deres fjerkræhold på landbrugsindberetning.dk. Hobbyavlerne må heller ikke
flytte æg og fugle de kommende fire uger. Det skal reducere risikoen for smittespredning,' forklarer
veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen, Sten Mortensen.
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Danmarks status som fugleinfluenza-frit land bliver ikke påvirket af restriktionszonen, men den aktuelle
situation kan dog betyde, at visse lande uden for EU i en periode vil takke nej til æg og fjerkræ fra
virksomheder i Tønder Kommune.
Læs mere her.
Vær opmærksom på følgende!!
Fødevarestyrelsen har fundet fugleinfluenza blandt vilde fasaner ved både Herlufmagle og Ruds Vedby på
Sjælland.
Dermed er der risiko for, at jægere og andre, der
har deres gang i naturen, slæber den alvorlige virus
med hjem til enten deres egne eller andres fjerkræ.
Hvis danske erhvervsbesætninger rammes, skal dyr
i tusindvis aflives af myndighederne, til skade for
både dyrevelfærd og samfundsøkonomien.
Sygdommen er kun sjældent set hos mennesker.
Fødevarestyrelsen advarer mod fugleinfluenza
(foedevarestyrelsen.dk)

Sådan laver du din kemiske APV
Kemien hjælper os med både rengøring og smittebekæmpelse og opstår spontant som gyllegas og
svejserøg i de processer, der foregår omkring os.
Men kemiens farlige sider er ofte usynlige, og
derfor kræver det lidt mere at beskytte dig selv og
medarbejderne mod dem.
SEGES Innovation har udviklet en app, CRiskA, som
gør det let og hurtigt at finde viden om, hvilke farer
der er ved arbejdet med et faremærket kemisk
produkt, og hvilke værnemidler, der skal anvendes.
Det er nemt enten at scanne stregkoden på
beholderen, eller bruge appens søgefunktion. På
den måde overholder du ikke bare lovgivningen, du
forebygger også de ulykker, som kan opstå, når
faremærket kemi ikke håndteres korrekt.
Se her hvordan du gør.

Pleje af græs- og naturarealer og økologisk arealtilskud: Fristen for at søge nye tilsagn er
28. september 2022
Ansøgningsfristen for at søge nye tilsagn om pleje af græs- og naturarealer eller tillæg til økologisk
arealtilskud er 28. september 2022. Husk at du kan søge pleje af græs- og naturarealer til visse arealer, som
du ikke kan søge tilskud til fra andre ordninger i 2022 eller 2023.
Læs mere her.
FlexNyt, uge 38, 2022

Se om dine marker er grønne eller gule
Du kan nu se i Internet Markkort (IMK), om du opfylder aktivitetskravet for at kunne få udbetalt
grundbetaling til dine marker.
Hvis dine marker er farvet grønne i Landbrugsstyrelsens trafiklyssystem i IMK, så opfylder de
aktivitetskravet.
Se 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, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Lemvigegnens
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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 Birgit Winther Sørensen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5508

FlexNyt, uge 38, 2022

