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Mark Tilladt at ammoniakbehandle halm i resten af 2016 

 Det ustabile vejr i august betyder, at der nu er givet tilladelse til at 
ammoniakbehandle halm i alle 
kommuner – dog med undtagelse 
af Bornholm. 

Tilladelsen gives ud fra en fastlagt 
model med antal regnvejrsdage 
opgjort i DMI’s otte regioner. 
Tilladelsen udløses, hvis antallet af 
regnvejrsdage er over 14 i en 
treugers periode begyndende ved 
uge 31 og til og med uge 37. 

At der generelt er forbud mod at ammoniakbehandle halm, skyldes kravet om at 
reducere ammoniakemissionen. Muligheden for tilladelse, hvis vejret er meget 
vådt, eksisterer for at kunne redde store værdier i halm og for at kunne undgå 
anvendelse af sundhedsskadeligt halm, hvor mug og svampe har haft frit spil. 
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Der skal naturligvis værnes om muligheden for at fravige det generelle forbud 
ved kun at anvende ammoniak, hvis det er strengt nødvendigt. 

  
Husk at slå brak- og græsarealer senest 15. september 

 Arealer med brak og græs skal slås mindst én gang om året. Det er nemlig en 
betingelse for at få grundbetaling, at du anvender arealerne landbrugsmæssigt i 
støtteåret. 

Se, hvad der gælder for din type tilsagn her naturerhverv.dk. 

 

 

Kvæg Smittebeskyttelse: Find sæben frem 

 Brug af sæbe er altafgørende, når udstyr og inventar gøres rent. Hvis du 
kæmper med coccidiose, er gasbrænderen et effektivt våben.  

Mange bruger lang tid på at vaske og rengøre stalde. Men hvis man vasker uden 
at bruge sæbe, har det ingen effekt rent smittebeskyttelsesmæssigt, fordi 
bakterier, sporer og vira stadig formerer sig lystigt på de øjensynligt rene 
overflader. Sæbe har en afgørende betydning. Det er altså ikke nok, at det ser 
rent ud! 

Derfor skal du bruge en stærk alkalisk (basisk) sæbe, når du alligevel bruger tid 
på at rengøre dit udstyr. Efter rengøring med sæbe, bør man desinficere udstyr 
og inventar til kalve med et desinfektionsmiddel for at få den maksimale 
smittebeskyttende effekt. 

Et godt lag kalk kan løse mange problemer! 

Når stalde og bokse tømmes, skal der muges grundigt ud og kalkes. Kalk er 
rigtig fint. Det hæver pH til 11-12, hvor salmonella står af. Måske overlever de 
allermest sejlivede salmonellabakterier, men når de får et ordentligt lag kalk, 
bliver de forseglet, så de ikke formerer sig. 

Det er en fordel at bruge en kalk-sprøjte i stedet for at kalke med kost. En 
kalksprøjte får kalken bedre ned i revnerne, og det er i revner og sprækker, 
bakterierne gemmer sig. Ovenstående bygger på undersøgelser udført af Anne 
M. Holm, konsulent, SEGES Kvæg. 

Læs mere på LandbrugsInfo 

 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-slaa-brak-og-graesarealer-senest-15-september/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=husk-at-sl-brak--og-grsarealer-senest-15-september&cHash=1b3edb5e55a886e82b1435466a2e439a
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/dyrevelfaerddoedelighed/Vinderkoeer-og-levende-kalve/Sider/KV-Smittebeskyttelse-Find-saeben-og-ukrudtsbraenderen-frem_2290.aspx
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Naturpleje Find din lokale ekspert med viden om natur og naturpleje 

 Naturpleje omfatter mange komplekse 
områder, regler for tilskud til naturpleje og 
samspil mellem forskellige regelsæt omkring 
natur og landbrug. Desuden stiller 
afgræsning og pleje af naturområder særlige 
krav til de dyr, der afgræsser naturarealerne.  

Derfor kan der være behov for at få en lokal 
ekspert på banen, som kan hjælpe 
dyreholdere og lodsejere med at overskue 
de muligheder og begrænsninger, tilskud og regler, der er omkring natur og dyr i 
naturplejen. 

Se listen på LandbrugsInfo 

 

Kvæg Alle kalve til opfedning opfattes nu som slagtekalve – uanset 
køn 

 Vejledningen om Gødskning- og harmoniregler for 2016/17 er ændret, så alle 
kalve til opfedning opfattes som slagtekalve ved beregning af gødningsprodukti-
onen, uafhængigt af køn. Ændringen betyder, at slagtekvierne fremover bereg-
nes som producerede dyr og ikke som årsdyr. Det betyder, at den beregnede 
næringsstofudskillelse på slagtekvierne stiger på grund af den stærkere fodring i 
forhold til normalt årsopdræt. Det betyder derfor også, at antallet af dyreenheder 
formentligt stiger, selvom det endnu ikke formelt står i Husdyrgødningsbekendt-
gørelsen. Ved en slagtekalveproduktion svarende til ungtyre vil stigningen typisk 
være 15 - 20 %, afhængig af alderen ved slagtning. Hvis der derfor indgår 10 % 
kvier, vil arealkravet stige svarende til 1,5 - 2,0 %. 

 

Info Husk at forlænge din fuldmagt 

 Hvis du har givet en fuldmagt, der er ved at udløbe, sender 
NaturErhvervstyrelsen dig et brev med en 
påmindelse. Hvis du ændrer fuldmagten senest 
fire uger før, den udløber, så den gælder i f.ek.s 
fem år mere, får du ikke et brev.  

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du 
læse, hvordan du forlænger en fuldmagt. Du 
kan også se en film om, hvordan du gør. Hvis 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/pl_16_2996_4054.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
http://help.naturerhverv.dk/kom-godt-i-gang/#c4018
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din fuldmagt allerede er udløbet, kan du se en film om, hvordan du opretter en 
ny.  

Du kan typisk have givet fuldmagt til din planteavlsrådgiver. 

 

Tilskud Udbetalinger til miljøordninger forsinkes yderligere 

 NaturErhvervstyrelsen når desværre ikke at blive færdig med udbetalinger af de 
resterende tilskud til 5- og 20-årige tilsagn inden udgangen af september. De 
forventer, at de sidste tilskud bliver udbetalt i oktober. De er primært forsinket 
med tilsagn, der er givet i 2014 eller tidligere.  

Udbetalingerne af de sidste miljø- og økologitilskud bliver mere forsinket end 
tidligere meddelt. Det er dog forskelligt fra ordning til ordning, hvor lang tid der 
går, før de resterende tilskud bliver udbetalt til landmændene. 

Læs mere på naturerhverv.dk 

 

Mark Fakta og myter om ”giftregn” med prosulfocarb 

 De seneste uger har medierne været fulde af historier om økologiske 
producenters frygt for at få partier af frugt og grønt forurenet med ”giftregn” af 
pesticider (hyppigst omtalt som sprøjtegift eller slet og ret gift). 

Debatten har især fokuseret på aktivstoffet prosulfocarb, der findes i meget 
anvendte ukrudtsmidler som Boxer m.fl. Der har været spillet kraftigt på 
befolkningens frygt og ukendskab til mulige effekter af dette nedfald med 
regnen.  

Historierne har været ledsaget af forbrugsdata for prosulfocarb, og disse ting er 
kædet sammen til en historie, som antyder, at ”giftregnen” er størst i kommuner, 
hvor der bruges meget prosulfocarb, som f.eks. Odder kommune.  

Prosulfocarb-problematikken er alvorlig for avlere, der kommer ud for kassation 
af partier af frugt og grønt, og SEGES tager udfordringerne alvorligt. Derfor 
arbejder SEGES sammen med andre aktører på at forhindre, at der gøres fund i 
spiselige afgrøder. 

Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at man ikke betragter prosulfocarb som en 
trussel mod hverken miljøet eller sundheden, selv ved den fulde dosering, som 
aldrig eller yderst sjældent anvendes i praksis. 

Ovenstående er et kort uddrag af en artikel skrevet af Jens Erik Jensen, 
SEGES. Læs hele artiklen på LandbrugsInfo 

 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/udbetalinger-til-miljoeordninger-forsinkes-yderligere/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=udbetalinger-til-miljordninger-forsinkes-yderligere&cHash=6a20641696e39beaef70291a054c8788
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Sider/pl_16_2991.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Arrangement Natur og vildtplejemøde 

 SEGES og Heden & Fjorden inviterer alle interesserede til orienteringsmøde om 
natur- og vildtpleje i agerlandet torsdag den 29. september kl. 13:30-17:00.  

Dagen opdeles i to sessioner, en temadag og en markvandring. 

Man er velkommen til at deltage i begge sessioner eller kun den ene.  

Se hele programmet og tilmeld dig på LandbrugsInfo. 

 

Have Havearbejde på huskelisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren er altid en travl tid, og der er ting, vi ikke når. Men haven og naturen 
venter ikke, og der er ting, vi gerne skulle have nået her i slutningen af august og 
først i september.  

Fjern de gamle hindbærskud, så nye skud fra i år kan få plads, og 
sygdomssmitte kan blive fjernet. 

Sommerbeskæring af træer og buske er bedst i juli og august, men du kan nå 
det helt frem til 15. september. 

Klipning af hække: Anden klipning af de løvfældende arter, som har fået nye 
»strithår« af skud (f.eks. liguster), skal også udføres nu. Og har du en takshæk, 
er det også nu, du skal frem med saksen. 

Hvis du vil anlægge eller omlægge en græsplæne, kan du så hele september, 
mens jorden er lun. Det kan betale sig at gøre jorden klar, men du skal vente 
med at så, til der er udsigt til et par dage med regn. I samme periode kan man 
etablere græsplæne med rullegræs. 

Har du ikke taget dine kartofler op, skal du nok til det nu. Det er en god idé, at du 
får dem taget op, mens jorden er tør, hvis de skal gemmes til vinter. Skal 
kartoflerne bruges de næste uger, kan de godt blive liggende foreløbigt. Kartofler 
skal eftermodne ca. tre uger i jorden, efter at toppen er fjernet, førend de kan 
tages op, så holder de sig bedre. Men toppen er nok visnet de fleste steder nu. 

Hvis du vil have mange jordbær næste år, skal du plante nye jordbær nu. 
Lugning og måske gødskning af de gamle rækker skal der også til. 

Hvis du har ledig jord kan du så en efterafgrøde. Du kan også dække jorden 
med f.eks. græsafklip. 

Kilde: Havenyt.dk. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/29916Invitation-Temadagogmarkvandringombiodiversitetsfremmendetiltagimarken.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Info 

 

 

 

 

 

 

Info 

Mælkefestival i Helle Hallen 
Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden har en stand på 
Mælkefestivallen i Hellen Hallen fredag den 16. og lørdag den 17. september. 

Fredag er der fokus på kvæg og kvægrådgivning, mens lørdagen stiller skarpt 
på jagt, vildt og natur. Vel mødt begge dage på stand 404 mellem 9.30 – 16.30.  

 

 

Åbent Landbrug 2016 
Åbent Landbrug er et årligt tilbagevendende arrangement den 3. søndag i 
september, i år søndag den 18. september, hvor landbrugsbedrifter over hele 
landet inviterer inden for i staldene i tidsrummet 10-16. Det er gratis at komme 
på besøg.  

 

Følgende bedrifter i området holder åbent: 

Tove og Torben Kragh, Over Fiddevej 33, 6854 Henne. Oplev køer og kalve 

Lisbeth og Nicolaj Pedersen, Hovborgvej 69, 6682 Hovborg. Oplev frilands søer 
og smågrise 

Axel Månsson, Grarupvej 15, 7330 Brande. Oplev frilandsgartneri og økologisk 
ægproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

 


