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 Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

 Hestekongres 2018 

Info 

 
Miljøstyrelsen lancerer ny version af Naturplejeportalen 

 Portalen rummer nu også en Naturplejeguide med gode råd og vejledning om 

naturpleje målrettet for lodsejere. 

Naturplejeportalen deles op og får to undersider, dels Naturplejeportalen, der 

er blevet opdateret, og som hidtil rummer en vidensportal for kommuner, 

rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje, 

dels Naturplejeguiden, der er en vejledningsplatform for landmænd og øvrige, 

der overvejer at gå i gang med naturpleje. 

Se de nye sider her. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Miljoe. 

OBS Generel dispensation til at så ikke-økologisk ubejdset udsæd af 

vinterrug i foråret til afgræsning 

 Den 11. januar 2018 træder en generel dispensation til indkøb af ubejdset ikke-

økologisk udsæd af vinterrug til afgræsning i kraft. 

 

http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Ny_naturplejeportal.aspx
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Dispensationen gælder kun for vinterrug, der sås i foråret til afgræsning og kun 

så længe, der ikke er økologisk udsæd på markedet. 

Arrangemen-

ter/Kursus 
Lær at tilpasse lister i DMS Dyreregistrering 

 Et gratis, digitalt mini-kursus kan 

lære dig at lave smarte lister i DMS 

Dyreregistrering. 

I DMS Dyreregistrering er det muligt 

at tilpasse listeudskrifterne, så de 

passer til netop dine daglige ar-

bejdssituationer. Det er ikke svært, 

og når du har lært at gøre det, vil du 

få endnu mere ud af listerne i DMS Dyreregistrering. 

 Derfor har vi udviklet et lille digitalt kursus, hvor du lærer at tilpasse listerne. 

Kurset er gratis, du skal blot logge ind med dit DLBR fælles login - det er det 

samme login, som du bruger til at logge på landmand.dk. 

Læs mere om kurset og hvordan du kommer i gang her: 

www.landbrugsinfo.dk/Itvaerktoejer. 

Info 

 
Se den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse 

 Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 15. januar 2018 og indeholder en række 

ændringer af krydsoverensstemmelseskravene. Blandt andet forenkles krav om 

landmænds anvendelse af medicin, og kravet om løbende indberetning til CHR 

for besætninger med får og geder fjernes. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder. 

 Ny aftaleskabelon om handel med grovfoder 

 SEGES og DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) har i fællesskab 

udarbejdet en ny aftaleskabelon, som kan anvendes ved køb og salg af grovfo-

der. 

Aftaleskabelonen kan danne grundlag for en kontrakt om produktion og handel 

med grovfoder efter nærmere specifikationer. 

Du kan læse mere ved klik på linket eller få aftalen ved henvendelse til din råd-

giver. Siden kræver adgang til LandbrugsInfo. www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Itvaerktoejer/Kvaeg/Sider/Kv-18-4067-AP1-Laer-at-tilpasse-lister-i-DMS-Dyreregistrering.aspx
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/se-den-nye-bekendtgoerelse-om-krydsoverensstemmelse/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=se-den-nye-bekendtgrelse-om-krydsoverensstemmelse&cHash=8268fd6b58ebf360215a830948d415c6
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Sider/KV-17-4069-forklaede_aftale_om_handel_med_grovfoder_DME_SEGES_2018_1.aspx
https://akademi.seges.dk/ng/core-ng/#/mycourses/elearning/9/186
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Kaniner Selvforsyning – kaniner til slagt 

 Det bliver mere almindeligt at opdrætte kaniner 

til slagtning. Både til selvforsyning men også til 

salg. Den kræver ikke den store plads, for-

holdsvis nem at passe, forstyrrer ikke naboer-

ne, god til at æde mange former for rester fra 

husholdning og fra haven. Kan æde næsten 

alle former for ukrudt fra grøft, mark og skov. 

Danmarks kaninavlerforening har lagt en fin beskrivelse på nettet, som kan fin-

des i linket: 

http://www.kaniner.dk/artikler/selvforsyning.pdf 

Arrangemen-

ter/Kursus 
Nu kan du som landmand selv stå for bekæmpelse af rotter 

 Ønsker du selv at udføre rottebekæmpelse, 

kræver det blot, at du gennemfører et 1-dages 

kursus i blandt andet rotternes biologi og fore-

byggelse samt sikker håndtering af rottegift, 

inden du må stå for rottebekæmpelsen. 

Det bliver nu muligt for dig som landmand selv 

at stå for bekæmpelsen af rotter på din ejendom. Miljøstyrelsen vil i det nye år 

offentliggøre en liste over anerkendte kursusudbydere, hvor du kan tage et kur-

sus. 

Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/skaerpet-kamp-mod-rotter/ 

Arrangementer 

 
Det sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

 SEGES har lagt udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, 

markvandringer, udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion på en 

liste, som kan findes på dette link: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi 

  

http://www.kaniner.dk/artikler/selvforsyning.pdf
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/skaerpet-kamp-mod-rotter/
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCqe28nevYAhWSEVAKHQuKBs0QjRwIBw&url=https://da.wikipedia.org/wiki/Hvid_dansk_landkanin&psig=AOvVaw1ozqa5L5menps7gaBfJiX_&ust=1516698792100253
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixk5XlnevYAhVEKFAKHSzKATkQjRwIBw&url=http://kiratin.dk/skadedyr-guide/rotter/&psig=AOvVaw30HqOtK7lCC13QyHUz0Cvk&ust=1516698838192079
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Hestekongres 2018 

 

 

 Tilmelding her: www.landbrugsinfo.dk/Heste 

Bemærk at tilmeldingsfristen er overskredet, men undersøg om der er ledige 

pladser! 

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

 

www.landbrugsinfo.dk/Heste

