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Kan du få tilskud til dit næste naturprojekt? 
Der er nu mulighed for at søge tilskud til forskellige naturprojekter. Tilskuddene 
er generelt gode og ordningerne er de seneste år blevet forsimplet, men der er 
fortsat mange regler og krav som skal overholdes. Nedenfor kan du læse mere 
om ordningerne til Skovrejsning, Læhegn og småbeplantninger og Forberedelse 
til afgræsning. 

Skovrejsning: 

Hvis man planter skov på landbrugsjord kan man få op til 32.000 kr. per hektar. 
Udover tilskuddet kan man fortsat søge hektarstøtte på arealet. Det tilplantede 
areal skal mindst være 2 hektar og den skal tilplantes med mindst 4.000 egnede 
træarter per. hektar. Arealet må ikke dybdeploves og det må ikke renholdes med 
pesticider. Når skoven er plantet bliver arealet registreret som fredsskov og 
derfor skal skoven opretholdes.  

Tilskuddet til skovrejsning giver mulighed for at få dækket alle udgifterne til et 
skovrejsningsprojekt.  Ansøgningsperioden er 3. juli til 1. september 2017. 
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Læhegn og småbeplantninger: 

Der er igen mulighed for at søge om tilskud til læhegn og små beplantninger. 
Tilskudsordningen giver 60.000 kr. per. hektar. Læhegn skal være mellem 3-7 
rækker. Udover læhegn kan man også søge tilskud til småbeplantninger som 
maksimalt må være 0,5 hektar. Der skal mindst plantes 4.000 planter per hektar, 
hvoraf det skal bestå af mindst 75 procent buske. Beplantningerne skal 
renholdes i 3 år, alternativt kan man dybdeplove jorden før plantning. 
Beplantningerne skal opretholdes i 5 år og der må på intet tidspunkt blive 
anvendt pesticider.   

Tilskudsordningen giver mulighed for at dække alle udgifter til et projekt. 
Ansøgningsperioden er 3. juli til 3. september 2017. 

Forberedelse til afgræsning: 

Indenfor særligt udpegede Natura 2000-områder, kan man få tilskud til at 
forberede et areal til afgræsning. Herunder rydning af tilgroede areal og 
etablering af hegn, drikkevandsforsyning, fangfold og elforsyning. Tilskuddet er 
standardpriser, f.eks.: 

1-2 trådet hegn  19 kr./m 

3-4 trådet hegn og nethegn 28 kr./m 

Kar og pumpe  13.202 kr./m        

Spændingsgiver  9.228 kr./stk. 

Fangfold   16.478 kr./stk. 

Man skal mindst søge om tilskud til etablering af hegn eller 
drikkevandsforsyning. Projektet skal opretholdes i 3 år fra slutudbetalingen. 
Tilskuddet kan dække alle udgifterne til et projekt. Ansøgningsperiode er 4. 
august til den 19. september 2017.   

Kontakt: 

Er du interesseret i at vide mere om de forskellige tilskudsordninger, så kontakt 
natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner på rfl@sagro.dk eller tlf. 9629 6636. 

 

Ny pjece stiller skarpt på fakta om kvælstof 

 Pjecen kommer hele vejen rundt om kvælstof – kvælstofkredsløbet, nitrat i 
drikkevand, grundvand, vandløb, søer og kystvande, kvælstof i dyrkningsjorden, 
gødskning, retention, virkemidler og målsætningerne i vandområdeplanerne.  
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Nu er der førstehjælp på vej til et af tidens store debatemner – landbrugets 
udledning af kvælstof. Pjecen er med som indstik i LandbrugsAvisen denne uge. 
Men du kan finde den på LandbrugsInfo.  

Kvælstof er et ganske særligt stof. Det er helt nødvendigt for planteproduktionen, 
det kan omdanne sig til mange forskellige forbindelser, det kan opløses i 
jordvandet og vaskes ud i vandmiljøet – og det kan vælte en minister.  

Det svirrer med udsagn og tal om planternes behov for kvælstof, 
kvælstofudvaskning, nitrat i drikkevandet og belastning af vandmiljøet. Netop det 
har været baggrunden for, at forfatteren har sat sig for at samle den viden, der 
eksisterer på området. Via links kan man se små videoer som forklaring. 

 

Kvæg Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs 

 Hvert år i sensommeren og efteråret ser vi en stigning i antallet af positive sal-
monellaprøver i kvægbesætningerne. Én af årsagerne kan være, at dyrene smit-
tes, når de er på græs. For at undgå smitte er det vigtigt, at du orienterer dig om, 
hvilke andre dyr der befinder sig i nærheden af dine dyr og sikrer, at der er for-
svarligt hegnet. Alle besætninger i salmonellaniveau -2 eller -3 skal, ifølge be-
kendtgørelsen om Salmonella Dublin, sikre, at der opsættes hegn om dyrene, 
når de går på græs, så de holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre besætninger. 
 

 Hvis uheldet er sket 

Hvis det sker, at dine dyr kommer i kontakt med andre kreaturer i løbet af af-
græsningsperioden – enten fordi dine dyr bryder ud, eller andre dyr bryder ind til 
dine, så er det vigtigt at sikre, at dyrene ikke har været udsat for smitte. Tjek, 
hvilken besætning dyrene kommer fra og spørg ind til salmonellastatus. Hvis 
dyrene stammer fra en niveau-1 besætning, som sandsynligvis er fri for salmo-
nella, er det alligevel vigtigt at spørge ind til tankmælkstiter, om besætningen 
tidligere har været i niveau -2, og om der evt. er taget blodprøver i besætningen 
fornyligt. Hvis svarene 
antyder en risiko for, 
at dine dyr har været 
udsat for smitte, bør 
det undersøges ved at 
teste dyrene via blod-
prøver. Det skal vel at 
mærke ske, inden de 
kommer tilbage til re-

https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2017/Filer/am_17_2537_05_b1_Fakta_om_kvaelstof.pdf
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sten af besætningens dyr for ikke at medbringe smitte. Hvis der findes positive 
dyr i sådan et tilfælde, skal du drøfte en videre handlingsplan for dyrene i flokken 
med din praktiserende dyrlæge.  
Kilde: Kvægnyt nr. 12, 2017 

 Foderproduktion – passer produktionen? 

 Når du har høstet 1. slæt græs til dine dyr, skal du overveje følgende: Har du 
foder nok – eller har du alt for meget? For meget foder er jo selvfølgelig et 
positivt problem, men det er dyrt at have foder liggende – og nogle tilfælde over 
flere år. En balle ensilage/wrap kan let koste 300–500 kr. I nogle tilfælde ser vi 
beholdninger, som kan række i flere år frem. Dels er det dyrt, og dels kan foder 
nok holde sig, men det bliver ikke bedre, jo længere det ligger. 

Derfor: Forsøg at få produktionen til at passe med forbruget. Der må selvfølgelig 
gerne være en lille buffer. Sælg evt. overskuddet eller forsøg at få dyrene til at 
æde græsset på marken, når vinterfoderet er på plads. Det er langt det billigste! 

 
 

Mulighed for dispensation til at flytte kødkvæg fra det højpræ-
valente til det lavprævalente salmonella-område 

 Forekomsten af Salmonella Dublin er meget lav blandt renracet kødkvæg. Derfor 
har SEGES arbejdet intenst på en generel dispensationsmulighed for 
kødkvægsproducenter til at flytte dyr fra det høj-prævalente til det lavprævalente 
salmonella-område. Denne mulighed, har Fødevarestyrelsen netop meddelt, er 
vedtaget – gældende fra den 19. juni 2017. 

Hvem gælder det, og hvad kræves? 

Der ændres således på de krav, som gælder dispensationer for flytning fra det 
højprævalente til det lavprævalente område efter Bekendtgørelsen for 
Salmonella i kvæg m.m. Ændringen gælder for dyr fra renracede 
kødkvægsbesætninger. Der skal stadig søges dispensation ved flytninger, men 
der stilles fremover ikke krav om udtagning af blodprøver fra sælger- og 
modtagerbesætningen hhv. før og efter flytningen og heller ikke krav om 
dokumentation for, at der ikke er aftagere i det højprævalentet område. Det er 
dog fortsat et krav, at sælgerbesætningen skal have været i salmonellaniveau-1 i 
9 måneder forinden flytningen. Modtagerbesætningen kommer ikke, som det 
heller ikke er tilfældet nu, i niveau 2, når den modtager dyrene. 

Læs mere på LandbrugsInfo. 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Sider/Mulighed-for-dispensation-til-at-flytte-koedkvaegmellem-Salmonella-omraade.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Info SJI lukker for indberetning 30. juni 

 Miljøstyrelsen oplyser, at sidste frist for indberetning af sprøjtejournaler i denne 
omgang er fredag den 30. juni 2017. Mangler du stadig at indberette din sprøjte-
journal for høståret 2015/2016?  

Hvis ja, skal du reagere hurtigt. 

Fristen for indberetning var 31. marts i år, men systemet til sprøjtejournalindbe-
retning (SJI) har fortsat været kørende, så man kunne indberette sprøjtejourna-
ler, selv om fristen var overskredet. 

I forbindelse med, at Miljøstyrelsen overtager SJI, bliver der lavet et helt nyt IT-
system. Som følge heraf lukker det ”gamle” SJI pr. 30. juni 2017, og derefter vil 
man altså i en periode ikke kunne indberette sprøjtejournaler. 

 

Heste Sådan registrerer du dit føl 

 Her finder du en skridt-for-skridt guide til registrering af dit føl med forhold, du 
bør være opmærksom på hele forløbet 
igennem. Guiden inddrager ikke alle 
tænkelige specialsituationer, men dækker 
de mere gængse forhold omkring 
registrering af føl. 

Guiden er rettet mod føl, der skal registreres 
med afstamning. 

Føl, der skal have udstedt grønne pas uden 
afstamning, skal blot chipmærkes, 
besigtiges og have indsendt en pasansøgning (se pasansøgning for grøn), inden 
føllet er 10 måneder gammelt. 

Læs mere på LandbrugsInfo.  

 

 Bedækningsskema til indberetning af bedækning 

 Er du hingsteholder eller dyrlæge og skal indberette bedækninger med en 
avlsgodkendt hingst, kan denne blanket benyttes. Det er muligt at signere 
blanketten digitalt og indsende den per mail; alternativt kan blanketten printes og 
sendes med almindelig post. Fristen for rettidig indberetning er 14 dage fra 
første bedækning.  

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Hestepas/Sider/AnsogUreg.pdf?List=%7bc3415824-a1c5-4622-8ae2-6f6547863f8a%7d&ID=86
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-og-registrering/Sider/Saadanregistrererduditfoel.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Se evt. Landudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring for 
information om indberetning af bedækninger. 

Find blanketten på LandbrugsInfo.  

Kilde: SEGES Heste 

 

Info  Den fysiske kontrol af arealstøtten er nu i gang 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrollører kører nu på kontrolbesøg hos de 
ca. 2.300 landmænd, der er udtaget til fysisk kontrol. Hvis du vil være godt forbe-
redt, kan du her se de typiske fejl fra kontrollen i 2016.  

De hyppigste fejl er:  

På grundbetaling 

• manglende slåning eller afgræsning på græs- og brakarealer 

• der er søgt til ikke-støtteberettigede arealer, som f.eks. pletter med træer 
eller lignende 

• der er søgt til marker under 0,30 ha, som ikke er støtteberettigede 

• kravet om flere afgrødekategorier er overtrådt 

• der er ikke nok miljøfokusområder på bedriften 

På miljøordningerne 

• ingen tegn på dyr på arealet 

• mangelfuld eller forkert pleje 

• manglende plantedække 

• der er søgt til ikke-støtteberettigede arealer, som f.eks. skov, vandløb, søer 
og lign. 

 

Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

 Nemmere at søge en række projektstøtteordninger 

 Fra den 1. juli 2017 træder en lovændring i kraft, som betyder, at du ikke 
længere behøver indhente tilbud, når du skal søge om udbetaling i 
projektstøtteordninger med standardomkostninger. Landmænd og private 

https://www.landbrugsinfo.dk/heste/stambogsfoering-og-registrering/sider/Generelt_regelsaet_2016.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-og-registrering/Sider/Bedaekningsskema.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/den-fysiske-kontrol-af-arealstoetten-er-nu-i-gang/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=den-fysiske-kontrol-af-arealsttten-er-nu-i-gang&cHash=e01dc2ce609e96feeeadddc9ac30a48c
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virksomheder, som modtager støtte til bygge- og anlægsopgaver fra slagtesvin- 
og farestaldsordningerne 2016, læhegn og Natura 2000, skal allerede nu være 
opmærksomme på enklere regler. 

Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: 
Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf 
plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, 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, Agro Food Park 15, Skejby, 
8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nemmere-at-soege-en-raekke-projektstoetteordninger/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nemmere-at-sge-en-rkke-projektsttteordninger&cHash=504af564babfe41734753e479c15ce2c

