
 

Nyhedsbrev februar 2023 
 
DANISH Boksen 
Er du allerede bruger, eller skal du have 
hjælp til at komme i gang? 
DANISH Boksen 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, og som noget 
nyt kan du nu også styre din 
medicinregistrering. 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. 
Skal du have lidt starthjælp vil Tom gerne 
komme ud og hjælpe med dette. Ring på 
mobil 21189324, eller send en mail til 
tom@svxp.dk  

 
ArbejdsPladsVurdering (APV) 
Er du forberedt til et eventuelt besøg af 
arbejdstilsynet? Eller er det tiden til at få 
opfrisket din APV? 
APV er lovpligtig i alle firmaer med 
ansatte og den skal fornyes hvert tredje 
år. Har du brug for hjælp til dette så 
kontakt Mogens Bækgaard på mobil 
40884890 eller mail: mgb@svxp.dk 

PRRS Status 

Alle besætninger skal kende sin PRRS- 
status. Bekendtgørelsen er endnu ikke 
vedtaget, men det forventer vi sker snart. 
For at komme i gang, skal der udfyldes 
en aftale der hedder ”PRRS-aftale”. Den 
får man tilsendt til underskrift med nemID 
via Penneo. 

For at få gang i processen starter man 
med at kontakte SPF-Sund for at få en 
PRRS-status. 
Det kan man gøre ved, at man selv eller 
ens dyrlæge sender en mail 
til  sundhedsstyringen@lf.dk eller man 
går ind på landmand.dk og vælger 
”Ansøg om PRRS-deklarering” 
Herefter udsender SPF-sund en Penneo-
mail med PRRS-aftalen, og der er 
efterfølgende en frist på 14 dage til at 
underskrive. Derefter udløber den og den 
skal gensendes. 
Det er smart at starte med at få lavet 
aftalen, for så må laboratoriet sende 
blodprøvesvarende direkte ind i SPF-
Sund’s database og dermed behøver 
dyrlægen ikke sende labsvaret videre, 
med ekstra arbejde og forsinkelse til 
følge. 
Vi opfordrer kraftigt til at få gang i 
processen så hurtigt som muligt, så 
PRRS-status kan blive kendt hos flest 
mulige besætninger i en fart. 

 
Økologisk investeringsstøtte 
Der er i alt afsat 132 mio. kr. i puljen 
Økologisk Investeringsstøtte i 2022-23  
Mobil-slagtesvinestald, farehytter, halm-
strømaskine, radrenser, harve og 
amerikaner silo er blot nogle af de 
teknologier det nu er muligt at søge 
tilskud til.  
Som økolog kan du fra 15. december 
2022 til 1. marts 2023 søge om 40 pct. i 
tilskud til de teknologier, der er nævnt 
på teknologilisten. Du har altså mulighed 
for at søge tilskud til produktivitets-
forbedring i forskellige økologiske 
produktionsgrene ved f.eks. at øge 
effektiviteten, det økologiske areal eller 
produktionen for den enkelte økologiske 
landbrugsbedrift. 
Hvem kan søge? Økologisk certificerede 
bedrifter kan søge om tilskud, og det 
samme gælder bedrifter, der har søgt om 
økologisk certificering senest 3 uger før 
ansøgning om økologisk 
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investeringsstøtte.  
Projektperioden løber 2 år fra den dag 
Landbrugsstyrelsen modtager din 
ansøgning og der kan IKKE søges om 
projektforlængelse. 
Værd at vide om ordningen: 
40 % tilskud af standardprisen for 
teknologien 
Du må først investere i teknologien, når 
du har sendt en ansøgning 
Ingen krav om indhentning af tilbud, da 
tilskudsordningen bygger på 
standardpriser. 
Planlæg dine investeringsbehov for de 
kommende år, så kan du måske få 
Landbrugsstyrelsen til at betale 40% af 
regningen. 
Har du brug for yderligere vejledning 

kan du kontakte Finn Bennedsgaard på 

tlf.: 96153564 eller Randi Hansen på 

tlf.: 96351172. 

PRRS kort 

På Landmand.dk kan I se et kort hvor alle 
besætninger i Danmark er placeret, samt 
deres sundhedsstatus. Besætningerne er 
farvet afhængig af deres PRRS- status. 
Kortet er et rigtig godt værktøj, hvis man 
vil ind og se PRRS status i ens 
nærområde.  
I kan også se den status I er registreret 
med i SPF-SUS. Specielt er det værd at 
kontrollere, om PRRS- status er korrekt. 
Hvis de blodprøver I har fået taget, ikke 
er registreret, kan det være fordi I ikke 
har fået PRRS aftalen. I kan så tage fat i 
jeres dyrlæge, og få det på plads. 
 

Hitlisten 
For at modtage vores kvartalshitliste i 
2023 vil du blive opkrævet kr. 250/kvartal, 
medmindre du bidrager til den og sender 
data ind, så er prisen kr. 125/kvartal.  


