
 

Nyhedsbrev januar 2022 
 
Medicinhåndteringskursus 
Morsø Landbrugsskole afholder 
medicinhåndteringskursus.  
Alle dyreejere, samt medarbejdere, der 
skal give lægemidler til produktionsdyr, 
skal på et medicinhåndteringskursus. 
Formålet med kurset er at give deltageren 
teoretisk, samt praktisk viden omkring 
forsvarlig anvendelse af medicin til husdyr 
og at give et grundlæggende kendskab til 
lovgivningen. 
Kurset foregår på Morsø Landbrugsskole, 
Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors 
den 25. januar fra kl. 8.00-15.30. 
Tilmeldingsfristen er den 24. januar på tlf.: 
92729842 eller nedenstående link. 
 
https://kursuscentret.nu/kursus-og-
uddannelse/foedevarer-og-jordbrug/jord-
og-landbrug/?activityid=1106512 
 

IE brug 
Til de af jer, der ikke fik indsendt 
dokumentation til kommunen omkring 
overholdelse af krav i miljøtilladelsen mv 
inden nytår, hjælper vi stadig gerne. Et 
IE- brug er en ejendom med mere end 
750 søer eller 2.000 stipladser til 
slagtesvin. Kontakt Mads Waidtløw på tlf. 
40607200. 
 

Miljø- og klimateknologitilskud 
Fra medium maj til august 2022 er der en 
pulje på 244 mio kr. hvoraf en andel vil gå 
til svineproducenter. Anbefalingen er at 
planlægge dine investeringsbehov de 
kommende år, så kan du måske få 
Landbrugsstyrelsen til at betale 40 % af 
regningen. Til februar håber vi at have et 
udkast til vejledning og nærmere indhold i 
ordningen. Det vi ved nu er at du først må 
investere i teknologien når du har sendt 
en ansøgning, der gives 40 % tilskud af 
standardprisen for teknologien og der er 
ingen krav om indhentning af tilbud, da 

tilskudsordningen bygger på 
standardpriser. 
Tidligere er der givet tilskud til mange 
forskellige teknologier og redskaber, 
eksempelvis: 

• Teltoverdækning 

• LED 

• Ventilation 

• Gyllekøling 

• Gastæt silo 

• Foderudstyr/fasefodring 

• Luftrenser 

• M.fl. 
Så gå allerede nu i tænkeboks, hvis dette 
kunne være aktuelt for dig. 
 

DANISH Boksen 
Alle svineproducenter har nu adgang til 
DANISH Boksen. Denne er ment som en 
hjælp i hverdagen til at holde styr på, og 
lette det administrative arbejde, samt 
gøre dig bedre forberedt til at blive 
DANISH certificeret og tage imod 
kontrolbesøg fra myndighederne. 
Her kan du uploade og arkivere alle 
vigtige dokumenter online. Derudover kan 
du kontrollere din dokumentation gennem 
specifikke samt overskuelige tjeklister på 
CVR, - såvel som CHR- niveau. 
Er du ikke allerede bruger, så anbefaler vi 
at du bliver det. Du får adgang til DANISH 
Boksen via dit AgroID. 
Har du endnu ikke et AGROID kan du 
oprette et via linket herunder, eller 
kontakte SEGES Support. 
 
https://support.seges.dk/pkb?sys_kb_id=
67521fda37321f00bc095a9543990e8a&i
d=kb_article_view&sysparm_rank=2&sys
parm_tsqueryId=ea0ce38a1bad3450cb1e
edf3b24bcba7 
 

Godt nytår 
SvineXperten ønsker alle et godt nytår. Vi 
ser frem til et godt samarbejde i 2022. 
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