
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 27, 2016  
 

FlexNyt 

                                                                  John Tranums Vej 25                Majsmarken 1                            
                                                                 6705 Esbjerg Ø.                       7190 Billund 
FlexNyt, uge 27, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden  
 Omkring 4.000 har ikke modtaget SMS-besked om breve i Tast selv-

service 
 Udlæg af kløvergræs i sensommeren 
 Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. juli 
 Husk at så dine efterafgrøder til tiden  
 EU Kommissionen forlænger godkendelsen af glyphosat (Roundup) med 

18 måneder 
 Ryd op i dit kemirum – det betaler sig! 
 Husk autorisation, hvis du søger Økologisk Arealtilskud 
 Ansøgningsrunde for Natura 2000-områder åbner 5. august 
 Privat skovrejsning som miljøtiltag 

 

Info 
 

Ny gødskningsbekendtgørelse er på gaden 

 NaturErhvervstyrelsen offentliggør i dag (7. juli) en ny gødskningsbekendtgørelse, 
så danske landmænd fra 1. august 2016 kan tildele deres afgrøder den økonomisk 
optimale gødningsmængde. Det betyder, at der ikke længere er nogen 
begrænsning på, hvor mange hektar brødhvede med forhøjet kvælstofnorm, der må 
dyrkes i Danmark, og at du ikke længere skal søge om at få forhøjet din 
kvælstofnorm, hvis du dyrker brødhvede. Arealer med brødhvede skal indberettes i 
gødningsplanlægningen, og der gælder fortsat de samme betingelser for at få 
forhøjet kvælstofnormen til brødhvede.  

Reglerne er beskrevet i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 
planperioden 2016/2017, der bliver lagt på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside i 
løbet af juli. 

 Omkring 4.000 har ikke modtaget SMS-besked om breve i Tast 
selv-service 
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 En fejl hos NaturErhvervstyrelsen har betydet, at der i perioden 1. november 2015 
til 3. juni 2016 ikke er udsendt SMS-beskeder om nye breve i Tast selv-service. Der 
er derfor sendt et brev direkte til de kunder, der er berørt af fejlen.   

I brevet beder NaturErhvervstyrelsen dem tjekke Tast selv-service for ulæste breve 
og kontakte NaturErhvervstyrelsen senest fire uger efter, de har modtaget brevet 
om fejlen, hvis de ønsker at få udsat en hørings- eller klagefrist.   

Bemærk, at brevet kun er sendt til de kunder, der ikke har en landbrugskonsulent. 
Det skyldes, at e-mailen om nye breve, som landbrugskonsulenterne benytter, har 
fungeret. 

 

Mark Udlæg af kløvergræs i sensommeren 

 Det er meget vigtigt, at udlæg af kløvergræs i efteråret sker til tiden. Hvis græsset 
sås, inden den 10. august kan man forvente mellem 1.000 og 1.300 FE mere pr. 
ha, end hvis man venter til omkring 1.september.  

De græsmarksblandinger (blandinger mellem græs og kløver), som bedst egner sig 
til udlæg sidst på sommeren, er blandinger, som har numrene: 20, 22, 35, 42, 43, 
45 og 47 (De anbefalede frøblandinger til græsmarker). Der skal normalt bruges 
omkring 30 kg udsæd pr. ha – måske lidt mere, jo senere der sås.  

Husk, når du køber græsblanding, at 
tage stilling til, hvad græsmarken skal 
bruges til! Skal den bruges til afgræsning, 
så er det én af blandingerne 20, 22 eller 
35. Skal marken kun bruges til slæt, er 
det blandingerne 42, 43, 45 eller 47.  

Drejer det sig om blandinger til heste, er 
det blanding 61. Til får blanding 52 eller 
53. 

Der er i forbindelse med heste og får tale 
om afgræsning. Til evt. slæt bruges 42, 43, 45 eller 47, som er udprægede 
slætblandinger, og som skal høstes mindst 3 – 4 gange pr. år! Sælger man 
græsensilage til malkekvæg, vil det typisk være oftere.  

Det er vigtigt at græsfrø kun sås i 1- 2 cm dybde. Sås frøene dybere, kommer de alt 
for dårligt op – i nogle tilfælde slet ikke! Når man sår i den rigtige dybde, vil man 
kunne se op til 10% af frøene i jordoverfladen.  

Hvis man sår sit udlæg i begyndelsen af august, vil det ikke være nødvendigt at så 
dæksæd (typisk en tynd kornafgrøde), og man vil opnå en bedre græsmark. 
Kommer man hen i slutningen af august, bør der sås en mindre mængde dæksæd. 
Det vil sige ca. 30 kg rug eller hvede. Vinterbyg kan anvendes, men kan give 
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problemer med genvækst i foråret, når dæksæden slås af. Det er dog mere et 
visuelt problem end et praktisk problem. 

 

Info 
Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab er 31. 
juli 

 For at købe afgiftsfri handelsgødning og modtage husdyrgødning skal du huske at 
tilmelde din virksomhed til Register for Gødningsregnskab senest 31. juli 2016 i 
planperioden 2015/2016. Herefter er der lukket for tilmelding i denne planperiode. 
Hvis din virksomhed allerede er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du 
ikke tilmelde virksomheden igen.  

Der er en del krav og undtagelser. Se, om du skal tilmelde din virksomhed her: 
naturerhverv.dk  

 

Mark Husk at så dine efterafgrøder til tiden 

 Den generelle såfrist for efterafgrøder er 1. august. Vælger du at etablere kors-
blomstrede arter, honningurt, almindelig rug, stauderug eller vårbyg eller blandinger 
af de afgrøder, er såfristen dog 20. august.  

Før dine efterafgrøder kan tælle som miljøfokusområde (MFO), skal de være etab-
leret som en blanding af godkendte arter. Husk i den forbindelse, at arterne i blan-
dingen skal sås samtidigt, og at spildkorn og ukrudt ikke kan tælle som en efteraf-
grøde. Hvis du kun skal udlægge pligtige efterafgrøder, er der ikke krav om blan-
dinger. 

Læs mere på naturerhverv.dk 

 

Info  EU Kommissionen forlænger godkendelsen af glyphosat 
(Roundup) med 18 måneder 

 EU-medlemslandenes kommissærer har besluttet at forlænge godkendelsen af 
ukrudtsmidlet glyphosat i max. 18 måneder. Godkendelsen af det mest brugte 
ukrudtsmiddel i verden stod til at udløbe den 30. juni, men i 11. time har EU 
Kommissionen besluttet at forlænge godkendelsen. 

Godkendelsen løber nu, indtil Det Europæiske Kemikalie Agentur (ECHA) er klar 
med sin endelige klassificering af stoffet – godkendelsen udløber dog senest den 
31. december 2017. 

 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/sidste-frist-for-tilmelding-til-register-for-goedningsregnskab-er-31-juli-1/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=sidste-frist-for-tilmelding-til-register-for-gdningsregnskab-er-31-juli&cHash=e96cc02812da9eb6012da9af12f902f2
http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-saa-dine-efterafgroeder-til-tiden/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=husk-at-s-dine-efterafgrder-til-tiden-&cHash=bec900a782bcb4c52aca363323e6fa20
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 Ryd op i dit kemirum – det betaler sig! 

 Sprøjtesæsonen for de fleste er nu ved at være afsluttet. Giv dig derfor tid til at gå 
dit kemikalierum grundigt efter. Det kan desværre blive meget dyrt, hvis du ikke 
overholder lovgivningen om planteværn.  

Der bliver ikke kun givet bøder for ulovlig opbevaring af ikke godkendte i Danmark. 
Du får også bøder for midler/aktivstoffer, som har været 
eller som fortsat er godkendte og sælges på markedet, 
men som har fået en ny/tilrettet godkendelse og dermed 
et nyt etikette- / registreringsnummer. 

Vær også opmærksom på om, der sidder etiketter på alle 
dunke, og at de kan læses. Der er givet bøder på mindst 
5.000 kr. for manglende etiketter på ellers godkendte 
midler.  

Der er i praksis givet bøder fra 5.000 til 20.000 kr. pr. 
middel, og dertil kommer en evt. krydsoverensstemmelse 
(KO), som kan give træk i grundbetalingen. 

Kontakt din planteavlskonsulent hvis du har brug for hjælp til oprydningen. 

 

Økologi Husk autorisation, hvis du søger Økologisk Arealtilskud 

 Der har været overvældende interesse for at søge Økologisk Arealtilskud, men der 
er mange landmænd, der endnu ikke har søgt økologisk autorisation. Hvis der ikke 
søges autorisation, risikerer man et 
afslag til Økologisk Arealtilskud.  

NaturErhvervstyrelsen har fået ca. 1030 
ansøgninger til Økologisk Arealtilskud, 
men ca. 25 procent af ansøgerne har på 
nuværende tidspunkt endnu ikke fået 
søgt autorisation til økologisk jordbrug. Det er et krav for at få det 5-årige tilsagn om 
Økologisk Arealtilskud fra 1. september 2016, at du har søgt økologisk autorisation 
senest denne dato. Hvis du alligevel ikke ønsker et 5-årigt tilsagn til Økologisk 
Arealtilskud, må du gerne give NaturErhverstyrelsen besked. 

Kontakt evt. din økologikonsulent. 
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Info Ansøgningsrunde for Natura 2000-områder åbner 5. august 

 Til og med 20. september 2016 kan du søge om tilskud til projekter om rydning af 
tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige 
vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer. Du kan søge 
om tilskud til et Natura 2000-projekt, hvis minimum 50 procent af projektområdet er 
udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Tilskudssatsen er 100 procent af de 
tilskudsberettigede udgifter eller underlagt standardomkostninger.  

Se mere vedr. betingelser m.v. på naturerhverv.dk 

 

Skov Privat skovrejsning som miljøtiltag 

 Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af 
kvælstof til vandmiljøet og beskytte grundvandet. Skovrejsningsordningen er en 
oplagt mulighed for at få tilplantet mindre marker, ukurante arealer og få lavet gode 
biotoper med dækning til vildtet. 

Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20, der har til 
formål at udvikle landdistrikterne. Tilskud givet efter denne vejledning 
medfinansieres af EU’s Landdistriktsmidler med 75% og er således underlagt EU's 
regelsæt om Udvikling af Landdistrikter.  

Skovrejsning i områder, der bidrager til implementering af vandrammedirektivet, 
opnår højeste tilskudssats. Mindstekravet for at kunne opnå tilskud er nedsat fra 5 
til 2 hektar. Tilplantet skov bliver fremefter fredskov og kan derfor ikke inddrages 
som landbrugsjord igen. Der må dog ikke plantes i områder, hvor skovrejsning er 
uønsket. Oplysninger om dette kan findes på kommunens hjemmeside. 

Ansøgningsrunden starter 1. juli 2016, og ansøgningsfristen er 23. august 2016 
findes på dette link om privat skovrejsning i Naturstyrelsen. Se vejledning og digital 
ansøgning. 

Der er mange krav, som skal overholdes ved tilplantning eller såning. Det er derfor 
vigtigt at gennemlæse hele vejledningen, så der ikke kommer overraskelser senere. 
Det anbefales at tage kontakt til lokale rådgivere, som arbejder med skovrejsning til 
daglig, f.eks. HedeDanmark eller Skovdyrkerne.  

Kilde: LandbrugsInfo 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: 
Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugs-
rådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  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 Dorte 
Marcussen, SEGES P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596    

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunde-for-natura-2000-omraader-aabner-5-august/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ansgningsrunde-for-natura-2000-omrder-bner-5-august-&cHash=716bf6d7ce5ca0237646640b6e0f97cc
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/privat-skovdrift/tilskud-til-private-skove/privat-skovrejsning/
http://svana.dk/media/203201/vejledning-til-privat-skovrejsning-2016.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NST/Skovtilskud
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NST/Skovtilskud
http://www.hededanmark.dk/
http://www.skovdyrkerne.dk/



