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Efterårsmøde med græs 

 

Dato: Tirsdag den 1. november 2016 kl. 19.00 
Sted: Bredehus, Kirkegade 25, 7182 Bredsten 
 
Nielsen & Smith er ny på markedet i Jylland og præsenterer sammen med 
Vagn, tidligere Frøsalget, deres såsæd konventionelt og økologisk. 
 
DSV frø (Hunsballefrø) præsenterer græsfrø til afgræsning og grovfoder,  
konventionelt og økologisk 2017.  
 
Græs er ikke bare græs: 
Hvilke græsmarksblandinger passer til kødkvæg, og hvad skal vi vælge til vores 
jordtype, tør-våd, kan vi vande, eller skal græsset kunne overleve en tørperiode? 
 
Arrangementet er gratis. Nielsen & Smith er vært ved kaffen. 
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Info 

 

 
Tilmelding inden 27. oktober til Orla Kalhøj  
på tlf. 21 73 08 98 eller på www.ammeko.dk 
 
Arrangør: Sydjysk Kødkvæg 

 

Nyt krav til ensilagepladser  

 1. januar 2017 skal ensilageopbevaringsanlæg (ensilagesiloer og -pladser) ifølge 

husdyrgødningsbekendtgørelsen være forsynet med afløb i umiddelbar tilknytning 

til en randbelægning. Er ensilageopbevaringsanlægget f.eks. uden bagvæg, skal 

der være en randbelægning på minimum to meter og med tre procent fald med 

afløb på laveste punkt.  

Der findes anlæg, der ikke er korrekt opført og f.eks. mangler afløb i den del af 

anlægget, hvor bagvæggen er erstattet af en randbelægning. Det er muligt som 

alternativ til afløbet at lægge en rørledning inden for pladsen, der leder 

ensilagesaften væk. Det forudsætter dog, at rørledningen udløber til en brønd, 

beholder eller lignende. Alternativt skal der etableres afløb med rørføring, som 

overholder normerne for afløbsinstallationer. 

 

Kilde: Landbrugets byggeblade 

 

 

 

 

http://www.ammeko.dk/
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 Vær opmærksom på klagefristen i afgørelsesbreve om  

grundbetaling 

 NaturErhvervstyrelsen sender i den 

kommende tid breve via Tast selv-service 

til de landmænd, som får reduceret deres 

støtte, eller som får afslag på deres an-

søgning om grundbetaling. Fristen for at 

klage over afgørelsen er fire uger efter, 

at brevet er modtaget. 

Brevet fortæller, hvor mange ha din an-

søgning er reduceret med. Det endelige støttebeløb fremgår af den specifikation, 

du modtager ved udbetalingen. Hvis du er uenig i afgørelsen, har du mulighed for 

at klage. 

NaturErhverv skal modtage klagen senest fire uger efter, du har modtaget afgørel-

sesbrevet. De beregner klagefristen fra den dag, du kan se afgørelsen i Tast selv-

service.  

Udbetalingerne starter 1. december, hvilket i mange tilfælde vil være efter, at klage-

fristen er udløbet. Du kan derfor ikke vente med at klage, til du har fået udbetalt din 

støtte. 

Så derfor – hold øje med din Tast selv-service i den nærmeste fremtid! 

 

Heste Spiserørsforstoppelse hos heste 

 Spiserørsforstoppelse er forholdsvist sjældent hos heste. Når hesten får 

forstoppelse, er det tit i efteråret i forbindelse med ”indbinding”. Her er det ofte på 

grund af, at hesten foræder sig i kraftfoder, men det kan også ske i forbindelse med 

for stor optagelse af f.eks. hø, eller at en gulerod sætter sig fast. 

Man ser, at hesten har spiserørsforstoppelse ved at: 

- Der kommer foder og vand ud af næsen 

- Hesten savler 

- Hesten forsøger at hoste og bliver urolig 

I enkelte tilfælde kan man ligefrem se en bule på halsen. I nogle tilfælde fortager 

forstoppelsen sig hurtigt, og hesten æder normalt igen. I andre tilfælde sidder 

foderet fast, og det er nødvendigt at tilkalde dyrlægen. Dyrlægen vil i første omgang 

give hesten smertestillende midler for at få hesten til at slappe af i halsen. Hvis det 

ikke virker, kan du forsøge at spule forstoppelsen væk med vand.  
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I meget sjældne tilfælde kan hesten ikke reddes og må aflives. 

Har du heste, der har tendens til at forsluge sig i kraftfoder, kan du forsøge at 

lægge én eller flere sten ned i krybben, så hesten har bøvl med at fiske foderet op. 

Husk, at det skal være afrundede sten, så hesten ikke får skader på og ved 

munden. 

 

Høns 

 
Høns om vinteren 

 Mange er bekymrede for hønsene, når det bliver koldt og 

spørger, om hønsehuset skal isoleres. Dette er ikke 

nødvendigt på vore breddegrader, da hønsene uden 

problemer kan tåle kulden – faktisk kan de tåle 

temperaturer ned til minus 30 grader, bare det ikke 

trækker. Hønsene bruger selvfølgelig mere energi på at 

holde varmen og dermed mindre energi på at producere 

æg. Det er derfor helt naturligt, at ægproduktionen falder om vinteren og især ved 

racehøns. 

 Det kan være et problem, at vandet fryser, og det går ikke, da høns skal have 

adgang til vand hver eneste dag. Så derfor må du et par gange om dagen sørge for 

at give dem tempereret vand. Du kan købe små varmeplader til at sætte under 

vandtruget, som kan holde vandet tøet. 

Lad også hønsene komme ud hver dag, da de elsker at være ude i al slags vejr, 

når blot det ikke er vedvarende regn. 

Høns elsker at spise grønt, men om vinteren kniber det med græs, purløg, ukrudt 

og overskud fra køkkenhaven. Har du overskud af grønkål i køkkenhaven, vil 

hønsene elske at få en dusk en gang imellem, og til gengæld vil hønsene kvittere 

med orangegule æggeblommer. 

Hønsene går også ned i æglægning, når dagslængden bliver kortere end 12 timer. 

Det vil sige i perioden fra ca. den 20. september til 20. marts. Man kan snyde 

hønsene ved at installere et tænd-og-sluk-lys, som sikrer, at der er lys i nærheden 

af de 12 timer. Men vi skal alle regne med, at vi i vinterperioden får færre æg end 

om sommeren. 

 

 

 



Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 42/43, 2016 

 
 

Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25 

7500 Holstebro          7400 Herning                         7190 Billund                   6705 Esbjerg Ø.                                                                

 
FlexNyt, uge 42/43, 2016 

Have Dæk din jord i køkkenhaven inden vinter 

 Det er vigtigt at give jorden overfrakke på, inden 

det bliver vinter. Det beskytter jorden og giver 

regnormene og andre mikroorganismer noget at 

leve af i den kolde tid. Samtidig bliver jorden bed-

re år for år. 

Hvis du klipper stauderne ned i efteråret, vil der 

altid være rigeligt med materiale i form af afklip-

pede staudetoppe.  

I efteråret er der som regel også et stort overskud af visne blade. I stedet for at kø-

re dem på genbrugspladsen kan du lægge dem på jorden i køkkenhaven. Det kan 

være nødvendigt at holde på bladene med tungere materialer som f.eks. tyndere 

grene (grangrene er rigtig gode) eller lidt jord, så de ikke flyver væk i en storm, men 

tit klasker de hurtigt sammen og bliver, hvor du lægger dem, især efter et regnskyl. 

Hvis der er rester i foråret, arbejder du bare resterne ned i jorden, inden du sår. 

Kilde: Haveselskabets nyhedsbrev uge 41/2016. 

 

Info Staten betaler (måske) godtgørelse til landmanden 

 Staten betaler (måske) godtgørelse, hvis offentlighedens adgang til naturen 

medfører brand-, tyveri- og hærværksskader på landbrugsarealer, skove, 

driftsbygninger og husdyrbesætninger.  

Offentligheden har lov til at færdes i naturen, også på privat grund. Det står i 

naturbeskyttelsesloven, som giver offentligheden adgangsret til private skove, 

udyrkede arealer, markveje og stier. 

Somme tider sker der, som følge af denne adgangsret for publikum, skader, der 

medfører tab for ejeren eller forpagteren af det pågældende areal. Nogle af disse 

tab er omfattet af en statslig godtgørelsesordning.  

Det drejer sig om visse tab opstået ved brand-, tyveri- og hærværksskader. Kun 

dokumenterede tab kan godtgøres.  

Da reglerne er forholdsvis komplicerede, rådes der til, at du kontakter din rådgiver, 

så snart skaden opdages. 
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Arrangementer L&F Kvægs regionsmøder 2016 

 Hvilke trends og vilkår kommer til at påvirke kvægbruget 

fremadrettet, og hvor lægger Landbrug & Fødevarer, 

Kvæg sin politiske indsats? 

Danske kvægbedrifters muligheder og vilkår ændrer sig 

konstant og med høj hastighed. På årets regionsmøder 

går vi tæt på nogle af de parametre, som i særlig grad skubber til udviklingen, og vi 

ser på, hvordan vi får mest ud af dem. 

Vi kommer ind på, hvordan forbrugerne i stigende grad stiller krav til vores 

produktion og tager i den forbindelse bl.a. fat på strategier for at sænke 

medicinforbruget og fodring med non-GM-foder. 

Se tider og steder på LandbrugsInfo 

 

 Temadag – økologisk ægproduktion 

 Temadagen er målrettet nye og kommende producenter, men andre er også meget 

velkomne til at deltage. 

Temadagen afholdes 10. november 2016 i KHL´s lokaler, Niels Bohrs Vej 2, 6000 

Kolding. Tilmelding 3. november 2016.  

Se mere på LandbrugsInfo 

 

 Jordbærmøde i Odense Congress Center 

 Der afholdes jordbærmøde tirsdag den 8. november 2016 for etablerede 

jordbæravlere, men alle er velkomne. Formålet med mødet er at øge 

dyrkningssikkerheden og indtjeningen på den enkelte bedrift på friland såvel som i 

tunnel.  

Jordbærmødet afløser det årlige møde i Næstved på Sjælland afholdt af Bodil 

Damgaard Petersen og Torkild T. Todsen og bliver i år et landsdækkende møde i 

samarbejde med Jordbær/Hindbær klubben samt GartneriRådgivningen A/S. 

Til orientering kan det oplyses, at Jordbærkonferencen 2017 bliver flyttet fra først 

på året til sidst på året. 

Målgruppen for Jordbærmødet er etablerede jordbæravlere, men alle er velkomne. 

Formålet med mødet er at bidrage med informationer, der øger 

dyrkningssikkerheden og indtjeningen på den enkelte bedrift, det være sig dyrkning 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/KV-LogF-Kvaegs-regionsmoeder-2016.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/oekologi/2016/Sider/3790_nfj_program_temadag_Oek_aegproduktion.pdf
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på friland eller i tunnel. 

Du kan tilmelde dig og se programmet på www.gartnershop.dk/Jordbaermoede. 

 

 Temadag om potteplanter 

 GartneriRådgivningen A/S afholder temaeftermiddag om potteplanter tirsdag den 

15. november 2016 i Odense med emner som biostimulanter, integreret 

bekæmpelse af trips, vækstregulering, syn af væksthussprøjter, LED og vækstlys. 

Se program og tilmelding på LandbrugsInfo. 

 

 Det sker i Økologi: Arrangementer indenfor økologisk jordbrug 

 Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, 

udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion. 

Se en liste over udvalgte arrangementer på LandbrugsInfo. 

Bemærk, at enkelte af arrangementerne er afholdte ved deadline på FlexNyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.gartnershop.dk/Jordbaermoede
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Havebrug/Sider/pl_16_3031-temadag-om-potteplanter.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily

