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bestyrelsen

Vi er nu i årets første forårsmåned, og det 
uden at vi har bemærket vinteren. Vi har haft 
de vådeste vintermåneder i mands minde med 
rekord store vandmængder og langt ud over, 
hvad vore vandløb har kunnet bortlede. Der 
er kæmpe søer, hvor vi ikke før har set søer. 
Det har ført til oversvømmelser og har været til 
gene både i land og by. 

Den største gene for mange landmænd er i ti-
den, at gyllebeholderne også er fyldte. Selvom 
vi har passeret 1. februar, har kun yderst få haft 
mulighed for at bringe gylle ud på markerne. 

Den megen nedbør giver også anledning til be-
kymring i forhold til den øgede udvaskning af 
næringsstoffer, som den megen vand må have 
givet anledning til.

Nedbørsrekorder og varmerekorder her i vin-
termånederne er jo nok et vidnesbyrd om, at 
klimaet er og har været under forandring. Når 
vi lytter til nyheder eller læser aviser, mødes vi 
konstant om virkninger af klimaforandringer og 
de afledte CO2 påvirkninger, og hvad vi kan el-
ler bør gøre for at mindske CO2 belastningen.

Jeg har netop deltaget i ”Kvægkongressen” i 
Herning den 24. og 25. februar, hvor det klima-
aftryk, som produktion af oksekød sætter på 
vore omgivelser, havde stor fokus. Det samme 
havde kvægs muligheder i forbindelse med na-
turpleje, hvor kvægets afgræsning af overdrev 
og enge er med til at sikre en biodiversitet. 

Jeg vil opfordre til at få egen bedrift givet et 
klimatjek, således at vi alle i erhvervet bliver 
bevidste om egne muligheder for at mindske 
klimabelastningen. Hvis alle gør lidt, vil vi sam-
men nå meget og dermed medvirke til Land-
brug & Fødevarers ambition om et klimaneu-
tralt landbrug i 2050.

Med håb om tørvejr og gensyn til foreningens 
generalforsamling den 24. marts i Tangsø Cen-
teret ønskes I alle et godt forår.

Nyt fra bestyrelsen

Vagn H. Hansen
bestyrelsesmedlem
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sekretarIat

I de kommende år arbejdes der på at gennem-
føre jordfordelinger i det Nordvestjyske. Den 
første jordfordeling er en almindelig jordforde-
ling og er allerede i gang.

At den er i gang skal forstås således at der sid-
ste sommer blev søgt tilskud til en lokal jordfor-
deling med ca. 550 ha og ca. 30 lodsejere. 

Folketinget havde som led i tørkepakken stil-
let en pulje på 10 millioner til rådighed for jord-
fordeling. Af den pulje blev Lemvig tildelt ca. 
2 millioner kroner. Tilskuddet ventes ikke at 
dække alle omkostningerne til jordfordelingen. 
Deltagerne er orienteret om, at de må regne 
med selv at skulle betale ca. 1000 kroner pr. 
ha. Ved denne jordfordeling har kravet været, 
at afstand fra mark til gård for de deltagende 
ha, skal mindskes med mindst 750 meter.

Formelt er der lukket for yderligere deltagere i 
denne jordfordeling, men realistisk set forven-
tes der udskiftning af nogle af de ansøgte are-
aler, enten fordi arealerne er blevet solgt, eller 
at der er tilkøbt andet areal.

De øvrige jordfordelinger, bliver omtalt som en 
”Multifunktionel jordfordeling”. Denne beteg-
nelse inkluderer, at staten af en afsat pulje på 
200 millioner pr år i 10 år opkøber arealer, som 
ikke længere skal anvendes til traditionel land-
brugsdrift. Ordningen er frivillig og knytter sig 
sammen med en jordfordeling på den måde, 
at staten kan opkøbe en hel ejendom, som kan 
byttes med andre landbrug, der til gengæld af-
står jord, der tages ud af drift og som bidrager 
til et større sammenhængende naturområde.

Lemvigegnens Landboforening har søgt om 
at være med i et pilotprojekt for ”Multifunktio-
nel jordfordeling” som ventes at blive igangsat 
senere på året, og interesserede er velkomne 
til at forhøre sig hos vore miljørådgivere for at 
drøfte egne muligheder.

Jordfordeling

Henrik Damgren
direktør
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Henrik Damgren
direktør
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regnskabsafdelIngen

Som arbejdsgiver har  du mulighed for at teg-
ne en forsikring for private arbejdsgivere, der 
giver ret til refusion fra 2. sygefraværs dag i ar-
bejdsgiverperioden på 30 dage. For at kunne 
tegne forsikringen, skal du have et aktivt CVR/
SE nr. og en samlet lønudgift, der ikke oversti-
ger 7.708.750 kr. 

Som hovedregel kan private arbejdsgivere, der 
modtager midler fra det offentlige med mindst 
50 % af driftsudgifterne, dog ikke tegne en for-
sikring. Ved opgørelsen af de 50 % er det uden 
betydning, om den offentlige ydelse bliver ud-
betalt direkte til arbejdsgiveren eller til medar-
bejderen som støtte til betaling for en ydelse 
hos arbejdsgiveren. 

Præmien for arbejdsgiveren beregnes på 
grundlag af den samlede lønudgift. I 2020 er 
præmiesatsen 0,79 %. En arbejdsgiver kan 
udelukkes for forsikringsordningen, hvis lønud-
giften i det forudgående kalenderår overstiger 
9.514.800 kr.

Forsikringsordningen træder i kraft 7 dage ef-
ter tilmeldingsblanketten er modtaget i Udbe-
taling Danmark, hvis betingelserne for at tegne 
forsikringen er opfyldt. 

Tilmeldingsblanketten findes på www.virk.dk 
og skriv SDF i søgefeltet. Her kan du finde til-
meldingsblanketten, der kan udfyldes elektro-
nisk.  

Før en arbejdsgiver er forpligtet til at betale 
sygedagpenge til medarbejderen i arbejdsgi-
verperioden, skal medarbejderen have arbej-
det hos arbejdsgiveren i 8 uger og haft mindst 
74 timer indenfor denne periode. Beskæftigel-
seskravet overfor Kommunen er opfyldt, hvis 
medarbejderen har arbejdet mindst 240 timer 
indenfor de seneste 6 afsluttede måneder for-
ud fra første fraværsdag og i mindst 5 af de 6 
afsluttede måneder har været beskæftiget 40 
timer i hver måned.  

Har du tegnet en arbejdsgiverforsikring, er der 
ret til sygedagpengerefusion i arbejdsgiverpe-
rioden, selvom medarbejderen ikke opfylder 
beskæftigelseskravet over for Kommunen. 
Derefter skal beskæftigelseskravet overfor 
Kommunen være opfyldt, hvis du vil fortsætte 
med at kunne søge refusion.  

Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet på 
www.virk.dk senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

For yderligere oplysninger er du velkommen til 
at kontakte undertegnede.

Sygedagpengeforsikring for 
private arbejdsgivere § 55

Jens Thomsen
økonomirådgiver
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regnskabsafdelIngen

Sygedagpengeforsikring for
selvstændige erhvervsdrivende § 45

Jens Thomsen
økonomirådgiver

Selvstændige erhvervsdrivende med indtægt 
i virksomheden har mulighed for at tegne en 
forsikring, som giver ret til sygedagpenge i de 
første 2 uger af sygeperioden. Efter 2 uger kan 
sygedagpenge modtages fra kommunen uden 
forsikring, dog betinget af at kravene dertil op-
fyldes. 

Der findes 2 forskellige typer af forsikringer. 
Periode 01.04.2020 til 31.03.2021.
• forsikring fra 3. fraværsdag koster 2.208 kr. 

for 2/3 sats og 3.312 kr. for 1/1 sats.
• forsikring fra 1. fraværsdag koster 3.408 kr. 

for 2/3 sats og 5.112 kr. for 1/1 sats.

Er der en arbejdsfortjeneste i erhvervsvirksom-
heden på mindst 152.706 kr., kan det betale 
sig at forsikre sig til 1/1 sats.

Der er en ventetid på 6 måneder efter den 
dato, hvor Udbetaling Danmark har modtaget 
indmeldelsesblanketten, inden der er ret til 
sygedagpenge efter forsikringen. Dog har du 
ret til sygedagpenge i venteperioden, hvis du 
kommer til skade ved et ulykkestilfælde.  Der 
er dog ingen ventetid for personer, der tilmel-
der sig inden 3 måneder, fra de er overgået fra 
at være lønmodtager til at være selvstændig 
erhvervsdrivende, hvis de opfylder betingel-
serne for ret til sygedagpenge på grundlag af 
deres ansættelse som lønmodtager.

For at opfylde beskæftigelseskravet som selv-
stændig erhvervsdrivende, skal du inden for de 
sidste 12 måneder gennemsnitligt have dre-

vet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 
halvdelen (18,5 time) af den normale overens-
komstmæssige ugentlige arbejdstid i mindst 6 
måneder, heraf den seneste måned forud for 
sygefraværet. Hvis der er drevet selvstændig 
erhvervsvirksomhed i mindre end 6 måneder, 
kan forudgående beskæftigelse som lønmod-
tager medregnes ved opgørelsen af, om be-
skæftigelseskravet er opfyldt.

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdri-
vende kan udbetales som en 7 dags uge fra 
mandag til søndag med lige store andele pr. 
dag. Sygedagpengene beregnes på grund-
lag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig 
erhvervsdrivende. Som dokumentation for ar-
bejdsfortjenesten anvendes normalt SKAT´s 
årsopgørelse for det seneste regnskabsår.

Minimumsydelsen kan altid udbetales, selv om 
der ikke kan dokumenteres en arbejdsfortje-
neste. Hvis der er tegnet en forsikring til 1/1 
sats, kan der udbetales et højere beløb end 
minimumsydelsen, hvis det dokumenteres, at 
arbejdsfortjenesten berettiger til det.

Præmien for forsikringsordningen er fradrags-
berettiget som et ligningsmæssigt fradrag.

Tilmeldingsblanketten findes på www.virk.dk 
og skriv derefter SDF i søgefeltet. Her finder 
du tilmeldingsblanketten.

For yderligere oplysninger er du velkommen til 
at kontakte undertegnede.
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regnskabsafdelIngen

Skattefri seniorpræmie
Siden 1. juli 2019 har det været muligt at optje-
ne en skattefri seniorpræmie, hvis du fortsætter 
med at arbejde efter folkepensionsalderen.
Det er muligt at få enten et eller to beløb i se-
niorpræmie afhængigt af, hvor længe du fort-
sætter:

Første seniorpræmie: 42.840 kr.:
• være født den 1. januar 1954 eller senere.
• have arbejdet mindst 1.560 timer, de første 

12 måneder efter du har nået folkepensi-
onsalderen. Det svare til, at du i gennemsnit 
arbejder 30 timer i ugen.

Første udbetaling sker i 2020, idet personer 
født i første halv år af 1954 opnår folkepensi-
onsalderen i andet halvår af 2019.

Anden seniorpræmie: 25.500 kr.:
• være født den 1. januar 1954 eller senere.
• have arbejdet mindst 1.560 timer fra 13. – 

24. måned efter du har nået folkepensions-
alderen. Det svare til, at du i gennemsnit ar-
bejder 30 timer om ugen.

12 måneders perioden regnes i fulde måneder 
fra den første i måneden efter opnåelse af fol-
kepensionsalderen.

Det er ikke et krav, at du er berettiget til eller har 
modtaget den første seniorpræmie for at opnå 

den anden seniorpræmie. Præmien kan optje-
nes, uanset om du får udbetalt folkepension, 
eller om du udskyder din folkepension.

Det er ikke et krav for lønmodtager, at du skal 
arbejde 30 timer om ugen i 52 uger. Det er f. eks 
muligt at arbejde fuldtid i ca. 10 måneder, hvor 
der arbejdes 1.560 timer. Seniorpræmien kan 
dog først udbetales, efter at der er gået 12 må-
neder. 

Lønmodtager skal ikke ansøge om seniorpræ-
mien, da det sker automatisk. Selvstændige 
skal selv ansøge om seniorpræmien på et ske-
ma fra Udbetaling Danmark.

Timelønnen skal mindst udgøre 123,97 kr. i 
2020 for både lønmodtager og selvstændige -.  
svarende til indkomstkravet for ret til arbejds-
løshedsdagpenge.

For selvstændige skal den skattemæssige over-
skud før renter være på 1.560 timer x 123,97 kr. 
I alt 193.394 kr.

Seniorpræmien udbetales skattefrit. Præmien 
vil ikke medføre fradrag i ydelser efter anden 
lovgivning og vil heller ikke indgå i beregningen 
af pensionstillæg, ældrecheck mv.

Jens Thomsen
økonomirådgiver
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AgroMarkets - Update

agromarkets

Vi ønsker alle at købe billigt og sælge dyrt. Disse 
3 elementer skal du have styr på for at få succes 
med køb og salg:
• Markets Timing – altså, hvornår du skal købe.
• Money Management – altså, hvor meget du 

skal købe.
• Psykologi – undgå de psykologiske fælder, 

hvor frygten for at træffe den forkerte beslut-
ning fører til, at der ikke bliver truffen en be-
slutning.

Som abonnent på AgroMarkets får du løbende 
køb- og salgssignaler, der hjælper dig med at få 
handlet på de rigtige tidspunkter, og et bud på 
hvor meget eller hvor langt ud i fremtiden, der skal 
disponeres. Køb- og salgssignalerne kommer på 
SMS, så du har mulighed for reagere straks.

På Kvægkongressen her i sidste uge gennemgik 
John Jensen fra AgroMarkets et konkret eksem-
pel for en bedrift med 200 årskøer. 

Ved at have fulgt signalerne fra AgroMarkets i for-
hold til de gennemsnitspriser, der handles til, så 
er der et potentiale på 200.000 kr., som går lige 
på bundlinjen. Det er bl.a. 20 øre/kg på indkøbt 
foder og 75 øre/l diesel, som de væsentligste.

Allerede her i 2020 er der sendt:
• 2 købssignaler på dieselolie, så forbruget i 

både 2020 og 2021 er dækket af nu.
• 1 salgssignal på foderkorn, så der nu er solgt 

20 % af 2020 høsten
• 2 salgssignal på rapsfrø, så der nu er solgt 40 

% af 2020 høsten

Alt gødning til 2020 sæsonen er dækket af via to 
købssignaler i 2019. og soyaskrå er dækket af 
frem til oktober 2020 med et købssignal tilbage i 
februar 2019.

Bedre sent end aldrig siger man, og det gælder 
også her. Selvom du ikke har disponeret efter 
AgroMarkets kan du sagtens komme i gang. 
    
Har du lyst til at blive abonnent på AgroMarkets, 
er du velkommen til at kontakte undertegnede. 
Der er mulighed for at starte op med et 4 ugers 
gratis prøveabonnement.

Peder Østergaard
driftsøkonomirådgiver
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kvægrådgIvnIngen

Arbejdspladsvurdering
Vi oplever en øget efterspørgsel på at få lavet 
eller opdateret eksisterende arbejdspladsvur-
dering (APV). 

I det nye Arlagården spørges I til, om I har en 
APV, måske derfor har flere af jer fået fokus på 
området. 

Alle med én eller flere ansatte skal have en APV 
på ejendommen. Denne skal i øvrigt opdateres 
hvert 3. år. Det er I alles interesse at nedbringe 
antallet af ulykker i landbruget, og få fokus på 
de kritiske steder på din ejendom. 

Her på kontoret hjælper Jens F. Thomsen med 
at udarbejde og opdaterer APV’er, så giv Jens 
et ring.

Annette Bøeg Bruun
chefrådgiver, produktion og økonomi

Husk 

årsmøde i 

driftsøkonomi- og regnskabsudvalget

torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00

tilmelding senest onsdag den 18. marts

på

ll@lemvig-landbo.dk el. tlf. 96630544
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kvægrådgIvnIngen

Bestyrelsen 
Lemvigegnens LandboUngdom

Anders Kusk Dalsgaard
formand, LandboUngdom
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Planter & mIljø

Tilskud til moderniseringsstøtte 
af slagtesvinestalde
Der er afsat 85 mio. fordelt på 51 mio. til ny-
bygning af slagtesvinestalde og 34 mio. til til-
bygning til slagtesvinestalde. Du kan få 20 % 
tilskud til dit projekt, og 25 % til hele projektet, 
hvis du vælger teknologien gylleforsuring. 

Tilskudssatserne beregnes ud fra standardom-
kostninger for stald og teknologier.

For både nybygning og tilbygning kan du søge 
til en traditionel stald eller en rundbuehal. Både 
nybyg og tilbyg skal indeholde en række obliga-
toriske elementer. 

Udover det skal du vælge en miljøteknologi: Enten 
gylleforsuring eller en kombination af minimum to 
miljøteknologier (forskellige slags luftrensning). 
Formålet med tilskudsordningen er at reducere 
ammoniak- og klimagasudledning fra svinesek-
toren.

Den endelige bekendtgørelse og vejledning 
er endnu ikke offentliggjort, men du kan finde 
udkast til begge på hoeringsportalen.dk (søg 
f.eks. på ”modernisering af slagtesvin”, og i re-
sultaterne vælg ”Bekendtgørelse om tilskud til 
modernisering af slagtesvinestalde” fra Land-
brugsstyrelsen).

Ansøgningsperioden forventes at starte op i 
maj og vare 3 måneder. 

Kontakt os og hør nærmere.

Irene Lykke
miljørådgiver
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Nyt fra SvineRådgivningen
mineralblandinger er steget markant over 
de seneste uger 

Prisstigningerne skyldes hovedsageligt usik-
kerhed omkring forsyninger med råvarer fra 
Kina på grund af Coronavirus. Du skal derfor 
holde øje med, at priserne ikke stiger på de mi-
neralblandinger, du har på kontrakt.

Hvis du får lavet ændringer i mineralblandinger-
ne, skal du især sikre, at prisen beregnes efter 
det oprindelige priskartotek. Vi har set de første 
eksempler på, at priserne på mineralblandinger 
er steget for meget ved ændringer i forhold til 
det priskartotek, der blev brugt, da kontrakten 
blev indgået.

Er du ikke ”dækket ind” med mineraler, er det 
meget vanskeligt at få et fordelagtigt tilbud lige 
i øjeblikket. 

Har du spørgsmål, så kontakt SvineRådgivnin-
gens Fodergruppe på tlf. 7015 1200.

PattegriselIv 2.1 på engelsk    

Ønsker du at der arbejdes endnu mere målrettet 
i din besætning for at øge grisens overlevelse og 
opnå flere fravænnede smågrise?
Ønsker dine medarbejdere at være en del af Pat-
tegriseLIV 2.1 på engelsk? Så er det Jer, vi leder 
efter!
 
SvineRådgivningen tilbyder PattegriseLIV på en-
gelsk og giver besætninger med engelsktalende 
medarbejdere mulighed for at deltage.
Der fokuseres på farestalden, øget pattegrise-
overlevelse og dermed flere fravænnede patte-
grise af høj kvalitet.
 
hvem er medarbejderne? 
• Leder eller nøglemedarbejder i farestalden
• Medarbejdere som er villig til at dele erfarin-

ger med ligesindede mennesker fra andre 
besætninger

• Medarbejdere som ønsker at lære nyt og ar-
bejde med fokus på nye initiativer

• Medarbejdere som taler engelsk

PattegriseLIV 2.1 projektet indeholder to elemen-
ter: Staldskole og rådgivningsforløb.

Hvis du er interesseret og vil høre mere, så ring til 
Helle, SvineRådgivningen på tlf. 2349 0507

Sofie Hyldgaard
sekretær, SvineRådgivningen 13
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byggerI & teknIk I/s

Der sker ting og sager hos Byggeri & Teknik I/S 
i øjeblikket på medarbejdersiden. Efter mange 
år med mere eller mindre den samme flok, så 
har vi måttet sige farvel til nogle i 2019 og her 
i starten af 2020. Netop derfor er det virkelig 
fantastisk, at vi nu kan sige goddag til nye med-
arbejdere, som kan og skal fylde ”skoene” ud 
efter dem, som er stoppet.

1. januar. 2020 startede Helge Kromann i B&T, 
som kvægstaldsrådgiver. Han blev omtalt i sid-
ste nyhedsbrev.

1. februar 2020 startede Tina S. Kristensen i 
B&T som svinestaldsrådgiver. Mange her i det 
vestjyske kender formentlig Tina, da hun har 
været landbrugsskolelærer på Lægaard Land-
brugsskole i de sidste 20 år. Her hos os, skal 
Tina yde følgende rådgivning:
• Udføre besøg i vores store biogasprojekt
• Indretning af svinestalde
• Udbud af svinestalde
• Og på sigt ejendomsgennemgang på svine-

ejendomme

Den 17. februar 2020 startede Poul Simonsen 
i B&T som bygningskonsulent. Poul har stor 
erfaring på mange områder, og han har bl.a. 

været 4 år hos Kjargaarden Byg i Sunds og 
senest 1,5 år hos Viva Huse i Silkeborg. Poul 
kan og skal løse mange forskelligartede opga-
ver, da han både har lavet statiske beregninger, 
energiberegninger, tilstandsrapporter, projekter 
i stalde og boliger, samt salgstegninger.

Jeg håber, I vil tage godt i mod dem alle.

Jeg vil også godt lige orientere om, at om kun 3 
uger har kvægstaldsrådgiver Peter S. Kristian-
sen valgt at stoppe som bygningskonsulent 
efter mere en 30 år i faget. Til jer der kender 
Peter, så ved I jo, at han er en hel fantastisk 
positiv og arbejdsom fyr, som ikke sætter sig på 
sofaen endnu. Han har derimod valgt at slut-
te sit arbejdsliv i en hel anden branche, nemlig 
anlægsgartnerbranchen i sit nærområde, hvor 
han skal køre græsklipper, rydde sne og lignen-
de.

Vi kommer til at savne Peter, men ønsker ham 
alt mulig held og lykke i fremtiden. Efter Peters 
eget ønske skal der ikke holdes en afskedsre-
ception, så vi siger pænt farvel til ham, ved et 
internt arrangement.

Personalenyt hos B&T

Flemming Hedegaard
direktør, Byggeri & Teknik I/S
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Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe 
rotter med bekæmpelsesmidler, er der en række 
andre ting du kan udføre, enten for at reducere 
indvandringen af rotter til dine bygninger, eller for 
at bekæmpe dem.  

For at rotter kan leve samt formere sig, skal de 
have adgang til foder samt have et uforstyrret 
sted at etablere bo – begge dele finder de ofte på 
et landbrug !

Rotter skal bekæmpes, så snart de viser sig. Ved 
rotteangreb har du pligt til at melde dette til din 
kommune, sådan de kan beslutte, om de vil bistå 
dig med at bekæmpe dem, eller om de vi henvise 
til at kontakte et privat skadedyrsfirma. 

Rotter er dyr, som primært er aktive om natten. 
De bevæger sig helst beskyttet i landskabet, dvs. 
de bevæger sig langs mure, under højt græs, 
trærødder og andre ting, som yder dem beskyt-
telse. Har du bygninger, hvor der gror græs, bu-
ske og træer helt ind langs væggen, kan rotterne 
på enkel vis bevæge sig langs bygningen, frem 
til de steder, hvor der er huller, de kan bruge til at 
kravle ind i bygningen.

sådan mindsker du indvandringen af rotter til 
dine bygninger
• Fjern bevoksningerne omkring bygningerne, 

og planér jorden. Bygningerne bør holdes fri 
for bevoksning, gerne i 6 – 8 meters afstand.

• Så græs og hold det kortklippet, eller endnu 
bedre: læg et lag singels ud i et bælte på 1,5 
til 2 meters bredde, fra soklen og ud.

• Tætne alle huller ind i bygningen udefra, sær-
ligt langs jorden. Sørg for at porte og døre er 
tætte når de er lukkede.

• Tagnedløb skal kobles sammen med ned-
løbsbrønde, sådan rotter hverken kan kravle 
op i tagrenden eller ned i afløbssystemet.

Inde i bygningerne
• Inde i bygningerne bør rotternes adgang til 

føde fjernes, hvor dette er muligt. På bedrifter 
med eget male-blandeanlæg ligger der nogle 
steder frit tilgængeligt foder på gulvet, fx fra 
utætheder på male-blandeanlægget. 

reducer rotternes muligheder for at etablere 
bo
• Huller i gulve og vægge lukkes og tætnes.
• Ophobet flydelag i gyllekanaler fjernes; kan 

løsnes fx med drænspuler. 

bekæmpelse
Selv om du ikke har autorisation til at bekæmpe 
rotter med kemiske bekæmpelsesmidler (rotte-
gifte), må du gerne bekæmpe dem med andre 
tiltag, som: 
• Mekaniske fælder (smækfælder) 
• Automatiske fælder
• Kassefælder til levende fangst 
• Hold hund på gården til bekæmpelse af rot-

terne.

Aflivning af rotter skal ske uden unødvendig li-
delse og må ikke foretages hverken ved druk-
ning eller ved gasning. 

Gunnar Schmidt 
energi- og teknikrådgiver, Byggeri & Teknik I/S

Gør livet surt for rotterne
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