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Årsmøde 25. oktober 2014
Danske Deltidslandmænd holder årsmøde den 25. oktober 2014 på
Comwell i Middelfart. Indkaldelsen hertil blev udsendt til
foreningssekretærerne og Landsudvalget den 9. juli 2014.
Det er foreningssekretæren der er ansvarlig for at indberette
foreningens delegerede – foreningssekretæren har dog mulighed for
at videregive opgaven til den lokale deltidskontaktperson.
Hvis I lokalt har nogle spørgsmål til tilmeldingsproceduren eller ikke
har modtaget tilmelingslinket kontakt da Birgitte Lønberg, 3339 4221
eller Karen Jensen 3339 4602.
Vi opfordrer til, at alle gør en indsats for at få ”fuldt hus” af delegerede
tilmeldt.
SKAT har iværksat ringekampagne – den kører nu!
SKAT har gennem en årrække haft fokus på, om mindre landbrug har
haft underskud over flere år. I SKATs aktivitetsplan for 2014 er der
fortsat fokus på underskudsgivende virksomheder, herunder landbrug.
Når en mindre landbrugsvirksomhed gennem flere år har givet
underskud, er der stor sandsynlighed for, at SKAT vil kigge nærmere
på, om landbruget er erhvervsmæssigt drevet. Hvis SKAT vurderer, at
landbruget ikke er erhvervsmæssigt drevet, kan underskuddet fra
landbruget ikke trækkes fra i skat.
Stus på ringekampagnene er, at Videncentret ikke har fået mange
tilbagemeldinger fra hverken landmænd eller konsulenter på
ringekampagnen. Videncentret tager – indtil videre - dette som udtryk
for, at kampagnen ikke skaber problemer for deltidslandmændene.
Hvis du har yderligere generelle spørgsmål vedr. SKATs
ringekampagne så kontakt:
Søren Hjorth
Telefon: 8740 5220
E-mail: shr@vfl.dk
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Lovforslag om justering af virksomhedsordningen
Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovforslag, der i meget
væsentligt omfang kommer til at berøre mange landmænd, herunder
også deltidslandmænd, hvis det gennemføres.
Lovforslaget indeholder følgende elementer:
 Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen
med lav foreløbig skat, hvis indskudskontoen er nul eller positiv.
 Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til
sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen,
anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.
 Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik
på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige
kan opnå ved at placere private renteudgifter i
virksomhedsordningen.
 For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender
virksomhedsordningen, og som allerede har stillet virksomhedens
aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har
en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare
op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den
nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt.
sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.
Regeringens rammeaftale med Venstre den 17. juni 2014 indebærer
dog visse forbedringer i forhold til lovforslaget.
Landbrug & Fødevarer/Videncentret har den 9. juni 2014 afgivet
høringssvar, hvor vi stærkt kritiserer lovforslaget som værende
uigennemtænkt og ikke gennembearbejdet. I hørings-svaret anbefaler
vi, at lovforslaget udsættes.
Høringssvaret vil på et tidspunkt kunne ses på Folketingets
hjemmeside.
Hvis du har yderligere generelle spørgsmål vedr.
virksomhedsordningen så kontakt:
Søren Hjorth
Telefon: 8740 5220
E-mail: shr@vfl.dk
Ejendomsvurdering af mindre ejendomme
Der er nedsat et ekspertudvalg, der i september 2014 skal komme
med anbefalinger, der kan forbedre kvaliteten i ejendomsvurderingen.
Det er meningen, at anbefalingerne skal følges op med ny lovgivning
om de offentlige vurderinger.
Der er stillet spørgsmål til Skatteministeren, om udvalget har arbejdet
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med de udfordringer, der er i forbindelse med omklassificering af
mindre fritidslandbrug fra landejendom til enfamilieshuse. Der
foreligger pt. ikke svar på spørgsmålet.
Det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer/Videncentret i december
2013 deltog i et møde med ekspertudvalget, hvor vi redegjorde for
bl.a. ovenstående problemstilling.
Slagtepræmie for kvier, tyre og stude fra 2015
Fra 1. januar 2015 indføres en ny støtteordning med slagtepræmie for
kvier, tyre og stude. Samtidig ophører den hidtil gældende ordning om
præmier for handyr. Den nye slagtepræmieordning gælder for årene
2015 – 2020.
Slagtepræmien ydes inden for en årlig ramme på 180 mio. kr. Den
årlige præmie pr. dyr afhænger af, hvor mange støtteberettigede dyr,
der søges om præmie til i det enkelte år.
Vigtigt:
Der er tale om en helt ny støtteordning, hvor der gælder
andre støttebetingelser end under handyr-ordningen.
Du er derfor ikke automatisk tilmeldt den nye ordning, selv
om du er tilmeldt den gamle handyr-ordning.
Hvis du ønsker at modtage slagtepræmie efter den nye
ordning, skal du derfor tilmelde dig til ord-ningen.
Tilmeldingsfristen for 2015 er den 31. oktober 2014.

Betingelser for slagtepræmie


Du skal være tilmeldt ordningen for at få slagtepræmie. Tilmelding for
2015 skal ske via Fødevareministeriets Tast selv-service senest 31.
oktober 2014.











Forsinket tilmelding kan ske på Fællesskema 2015, men så kan
du kun få præmie for dyr, der slagtes eller udføres fra og med 21.
april 2015.
Hvis du råder over landbrugsjord, skal du hvert år anmelde dine
landbrugsarealer i Fællesskema. Det gælder også, selv om du
ikke søger om støtte for arealerne.
Du kan få præmie for kvier under 16 måneder og tyre og stude
under 30 måneder, der enten slagtes på et godkendt dansk
slagteri eller udføres til slagtning i et andet EU-land.
Ved slagtning i Danmark, skal den slagtede vægt være på mindst
160 kg.
Ved udførsel til slagtning i et andet EU-land, skal dyret være
mindst 8 måneder gammelt.
Dyret skal have opholdt sig på din bedrift i en holdeperiode på
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mindst 2 måneder af de sidste 3 måneder før slagtning i Danmark
eller udførsel til slagtning i et andet EU-land.
Dyret skal være korrekt identificeret med øremærker og korrekt
registreret i CHR i hele holdeperioden.
Du skal have leveret mindst 5 præmieberettigede dyr til et dansk
slagteri eller til udførsel til slagtning i et andet EU-land i
kalenderåret.
Din samlede slagtepræmie skal for hvert år udgøre mindst 300
EUR (ca. 2.240 kr.), medmindre du får ud-betalt støtte for mindst
2,00 ha efter grundbetalingsordningen det pågældende år.
Alle dyr, som i løbet af et kalenderår ville kunne opfylde
præmiebetingelserne, men som ved en kontrol på bedriften ikke
er korrekt identificeret og registreret, betragtes som dyr med fejl
og vil medgå ved beregningen af afvigelser og sanktioner. Dette
gælder også, selv om du ikke søger om støtte for dyret det
pågældende år.
Når du er tilmeldt slagtepræmieordningen, bliver slagtning af
støtteberettigede dyr på et godkendt slagteri i Danmark
automatisk overført til NaturErhvervstyrelsen. Du skal altså ikke
selv søge om støtte for de enkelte dyr.
Ved udførsel af dyr til slagtning i et andet EU-land gælder en
særlig ansøgningsprocedure.

Tilmelding til slagtepræmieordningen
Alle, der ønsker at modtage den nye slagtepræmie for kvier, tyre og
stude, skal tilmelde sig ordningen. Skal tilmeldingen være gældende
for hele 2015, skal tilmeldingen ske i oktober måned 2014. Fristen for
tilmelding er den 31. oktober 2014.
Du skal tilmelde dig ordningen på et særligt skema via
Fødevareministeriets Tast selv-service. Du finder skemaet her:
www.naturerhverv.dk/tastselv
Der er åbent for tilmelding fra 1. oktober – 31. oktober 2014.
Ved tilmeldingen bekræfter du, at du kender reglerne for
slagtepræmieordningen, herunder at NaturErhverv-styrelsen kan
foretage kontrol af præmiebetingelserne på din bedrift, og at du har
pligt til at bistå ved gennemførelsen af kontrollen.
Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig slagtepræmieordningen
med det samme CVR- eller CPR-nummer, som din besætning er
registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at du ved
tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for besætningens CVRnummer.
Kravet om tilmelding gælder for alle producenter, der ønsker at
modtage den nye slagtepræmie. Du er ikke automatisk tilmeldt
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ordningen, selv om du er tilmeldt den gamle støtteordning for handyr.
Forsinket tilmelding på Fællesskema 2015
Hvis du ikke får tilmeldt dig senest den 31. oktober 2014, kan du
tilmelde dig på Fællesskema 2015. Vi skal have modtaget dit
Fællesskema med tilmeldingen senest den 18. maj 2015,
som er sidste frist for forsinket indgivelse af Fællesskema for 2015.
Tilmelding efter den 18. maj 2015 vil blive afvist.
Hvis du først tilmelder dig på Fællesskema 2015, kan du kun få
slagtepræmie for dyr, der slagtes eller udføres til slagtning i et andet
EU-land den 21. april 2015 eller senere.
Vær opmærksom på, at du skal indsende Fællesskema og tilmelde
dig slagtepræmieordningen med det samme CVR-nummer, som din
besætning er registreret under i CHR. Det er derfor meget vigtigt, at
du ved tilmeldingen benytter den NemID, der gælder for
besætningens CVR-nummer.
Hvis du har tilmeldt dig via Tast selv-service i oktober 2014, skal du
ikke tilmelde dig igen på Fællesskema 2015.
Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. slagtepræmieordniningen eller
tilmeldingsproceduren så kontakt:
Per Spleth
Telefon: 8740 5301
E-mail: psp@vfl.dk

Nyt om naturpleje
L&F arbejder på en række fronter for at forbedre betingelserne for
naturpleje. L&F, Kvægs bestyrelse har f.eks. nedsat en styregruppe
som skal koordinere og styrke naturplejeindsatsen mellem Danske
Deltidslandmænd, Familielandbruget, Dansk Kødkvæg,
Økologisektionen i L&F, VFL Planteproduktion, relevante enheder i
L&F samt L&F, Kvæg.
Med de rette rammebetingelser vil danske landmænd gerne bidrage
til pleje at de mange naturområder i Danmark som i dag står uden
pleje eller plejes mangelfuldt.
L&F og VFL deltager i en række projekter:
Projekt ”Smag på landskabet” ser på både naturpleje og naturkød. Der
er fokus på barrierer for naturpleje samt behovet for bedre rådgivning
på området. Projektet gennemføres i samarbejde med Region
Midtjylland, 4 midtjyske kommuner, Aarhus Universitet og en række
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andre interessenter. Projektet afsluttes i december 2014.
Projekt ”Naturpleje som driftsgren” sker i samarbejde med
Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, samt Aage V. Jensens Fond.
Projektet er bl.a. nået frem til at de beskyttede naturområder i
Danmark rummer enorme ressourcer i overflødige uudnyttede planter
som eksempelvis græs og siv. Planterne kan danne grundlag for op
mod 20.000 stykker kvæg med mulighed for over tid at sikre
eksportindtægter og arbejdspladser. Samtidigt kan områderne levere
550.000 tons tørstof af planter til vedvarende energiproduktion. Det
svarer til energibehovet i omkring 50.000 enfamiliehuse.
Der er stigende politisk fokus på dyrevelfærden omkring dyr der
afgræsser. Således har Det Veterinære Sundhedsråd og
Dyreværnsrådet i november 2012 ændret anbefalingerne omkring
forholdene for udgående dyr i vinterperioden. Flere økologiske
besætninger er efterfølgende blevet ramt af en hårdere kurs med krav
om etablering af læskure. Det har skabt stor frustration og forvirring
om reglerne hos mange landmænd med udegående dyr.
Samtidigt indeholder lov om hold af malkekvæg regler om at
malkekøer og afkom af malkekøer skal have mulighed for at søge
skygge i særligt varme perioder. For eksisterende besætninger med
effekt fra 2024. For besætninger der er etableret efter 1.7. 2010
gælder kravet allerede nu.
L&F har derfor i december 2013 henvendt sig direkte til
Miljøministeren og Fødevareministeren for at få en politisk afklaring på
de mange barrierer for kreaturer på græs. I svaret fra januar 2014
åbner ministrene op for dialog omkring barriererne. Der er
efterfølgende nedsat et udvalg med repræsentanter fra
Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen som skal
kigge på de mange barrierer for at dyr kan afgræsse fredede arealer.
Siden 2012 har det været muligt at blive kontrolleret efter antallet af
dyr, der afgræsser arealet (græsningstryk), i stedet for kontrol efter
plantedækkets højde. Tilskuddet er det samme uanset dyretryk. I
2014 har 431 ansøgere søgt om at blive kontrolleret efter fast
græsningstryk. Reglerne er blevet ændret efter at L&F har kæmpet for
mere fleksible regler i årevis. I det nye Landdistriktsprogram fra 2015
er der håb om øget fleksibilitet og forenkling af regler bl.a. mere
lempelige krav om tilbagebetaling ved underkendelser af
afgræsningsarealer.
Det forventes at regeringen kommer med et oplæg til en Naturplan
Danmark i efteråret 2014, og mulighederne for at lave naturpleje også
bliver en del af udspillet.
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Høring om vaskepladser
Miljøstyrelsen har fremsendt et udkast til vejledning om vaskepladser
og et forslag til ændring af visse bestemmelser i
vaskepladsbekendtgørelsen i høring.
Vejledningen omhandler indretning og drift af vaskepladser til
maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af
vaskepladsbekendtgørelsen
Vejledningen
Vejledningen er opdateret på baggrund af Miljøstyrelsens og
NaturErhvervstyrelsens erfaringer med bekendtgørelsen. Blandt andet
er det præciseret, hvilke sprøjter der er omfattet (håndholdte sprøjter
er undtaget), og krav til tapstedet er specificeret (herunder placering af
kontraventil og vandur). Endelig er beskrivelsen af, til hvilke sprøjter
påfyldeudstyr m.v. er påkrævet (bekendtgørelsens § 4), ændret, så
påfyldeudstyr skal forefindes overalt, hvor der bruges andre sprøjter
end de nævnte. Dette har hele tiden været hensigten, men det blev
ikke udtrykt i den gældende bekendtgørelse.
Afsnittet om tilsyn er ændret, så NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn
efter bekendtgørelsen på landbrugsvirksomheder og Miljøstyrelsen
fører tilsyn i andre tilfælde. Dette har også været hensigten efter den
gældende bekendtgørelse, og det har heller ikke været klart udtrykt.
Bekendtgørelsen
I forbindelse med arbejdet med vejledningen har der vist sig enkelte
mindre hensigtsmæssige bestemmelser i bekendtgørelsen, og der er
således i forbindelse med høringen fremlagt et udkast til nye
bestemmelser.
Videnscenteret For Landbrug har i høj grad bidraget til materialet.
Materialet bliver gennemgået i den politiske fagafdeling inden
høringsfristen, som er den 17. september 2014.
Hvis I har kommentarer eller spørgsmål til høringen, så kontakt
Christina Bøje
Telefon: 3339 4062
Email: cbo@lf.dk

Formandsskabets eksterne aktiviteter
Formand Niels Pedersen Qvist har i første halvår af 2014 været til
eksterne møder hos:
 Djursland landboforening – udvalgsmøde
 Gefion - udvalgsmøde
 LMO i viborg møde sammen med Nykredit
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LHN s deltidsformand Kurt Madsen. Emne:
landdistriktsmuligheder.
Landbosyd. Emne: Deltidslandmandens rådgivningsbehov

Såvel formand som næstformand stiller gerne op til flere møder lokalt.
Kontakt formandsskabet eller sekretæren, hvis I lokalt ønsker et
møde.
Videresend nyhedsbrevet til øvrige interesserede
Nyhedsbrevet bliver sendt til Landsudvalget samt indberettede
kontaktpersoner.
Kontaktpersonerne bedes videresende Nyhedsbrevet til de personer i
foreningen, som er involverede eller i øvrigt interesserede. Ændringer
til listen over kontaktpersoner bedes meddelt på mail til maf@lf.dk

