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Tilskud til sammenhængende naturarealer i Natura 2000-
områder 

Frem til mandag d. 29. oktober, er det muligt, at søge tilskud til at lave sammen-
hængende naturarealer i Natura 2000-områder. 
Har du jord beliggende inden for Natura 2000-områder, der grænser op til en af 
de habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, sure overdrev, kalkoverdrev og tørre 
kalksandsoverdrev), der er fokus på i tilskudsordningen, så kan der være mulig-
hed for, at søge tilskud til permanent ekstensivering af arealet. Formålet er at 
mindske randpåvirkningen af den eksisterende natur. 
Tilskuddet består af en engangsudbetaling, og beløbets størrelse afhænger af 
størrelse og tidligere anvendelse af arealet, tilsagnsarealet skal minimum være 1 
ha stort. 
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Tabel 1. Takster til udbetaling. 

  Kr./ha 

Jord i omdrift/ Høj sats 55.000 kr. 

Permanent græs / Mellem sats 28.000 kr. 

Naturarealer / Lav sats 4.500 kr. 

 

Du kan se, hvilke arealer der kan søge på MiljøGIS under fanen Støttelag og 
derunder Tilskud til sammenhængende arealer. 
Hvis du er interesseret i at høre mere om tilskudsordningen sidder jeg klar til at 
hjælpe, og jeg hjælper gerne med at udfylde samt indsende ansøgning om til-
skud til sammenhængende naturarealer indenfor Natura 2000-områder.  
Tag kontakt til Lisbeth Gliese Jensen på tlf. 96 29 69 31 eller mail: lgj@sagro.dk 

 

 

 

 

 

Illustration over hvilke lag du skal anvende, for at se om der er habitatnaturtyper med indsatskrav,  
på din ejendom. 
http://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud  

mailto:lgj@sagro.dk
http://miljoegis3.mim.dk/spatialmap?profile=privatskovtilskud
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Info 

 
Må du modtage en avis som en del af lønnen, uden det medfø-

rer beskatning? 

 Hvis du får en avis, som er betalt af din 

arbejdsgiver som en del af lønnen, vil det så 

medføre en beskatning? 

Reglerne er komplicerede, men du får 

svaret her: 

www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat 

 

Økologi Kontrolstatistik for økologi – kontrolårene 2014-2017 

 Kontrolstatistikken, der nu udkommer, er en opgørelse over resultaterne af øko-

logikontrollen. Her kan du se forekomsten af overtrædelser fordelt på kontrolty-

per, de hyppigst forekommende overtrædelser fordelt på produktionsgrene, samt 

regionale variationer. 

Kontrolresultaterne viser, at der er sket en mindre stigning i antallet af overtræ-

delser fra 2014 til 2017. Det fremgår for alle kontrolårene, at den højeste fejlrate 

findes på de uvarslede, supplerende kontroller. 

Brug statistikken som inspiration så du undgår fejl! 

lbst.dk/nyheder/kontrolstatistik 

 

Mark Sidste slæt bør tages midt i oktober 

 Græsset gror lystigt lige nu, og forsøger at indhente noget af det tabte som følge 

af sommerens tørke. 

Flere har tidligere med held taget sidste slæt ultimo september, men som følge 

af tørken, og da flere har udbragt gylle relativt sent i vækstsæsonen, forventes 

øget vækst et stykke ind i oktober. Derfor bør sidste slæt ikke tages for tidligt. 

Omvendt kan man være fristet til at trække sidste slæt yderligere for at opnå 

størst muligt udbytte i år. Fire forsøg i 2017-2018 viser imidlertid et udbyttetab i 

1. slæt det efterfølgende år på 10-20 pct., når sidste slæt i efteråret høstes i 

november fremfor medio oktober. Størst udbyttetab kunne ses, hvor stubhøjden 

var 5 cm fremfor 10 cm. Tages slæt efter medio oktober, bør stubhøjden derfor 

øges til ca. 10 cm. 

Kilde: Specialkonsulent, Grovfoder, Torben Spanggaard Frandsen, PlanteInnovation SEGES 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/jf_18_klummeartikel_Maadubetalefordinmedarbejdersavis,udendetmedfoererbe-skatning.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/kontrolstatistik-for-oekologi-kontrolaarene-2014-2017/?utm_campaign=kontrolstatistik-for-kologi--kontrolrene-2014-2017&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 40, 2018 

 

Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25                            info@sagro.dk 
7500 Holstebro        7400 Herning                          7190 Billund                    6705 Esbjerg Ø.                                      www.sagro.dk                                                
 
FlexNyt, uge 40, 2018 

 

Info 

 
Stop for fyring med petrokoks 

 Fra årsskiftet bliver det forbudt for private 

husholdninger at fyre med petrokoks. Miljø- 

og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen 

er glad for, at det sker, da petrokoks 

indeholder skadelige stoffer, som kan skade 

miljø og sundhed. 

Røg fra petrokoks er en hård omgang for 

både mennesker og miljø. Det er derfor en dårlig idé at bruge petrokoks i private 

fyringsanlæg, både for de, der fyrer, og deres omgivelser, siger Jakob Ellemann-

Jensen. 

Asken fra forbrænding af petroleumskoks indeholder 6-7 % nikkel, hvilket er så 

højt, at asken kan karakteriseres som farligt affald, da den kan være 

allergifremkaldende for mennesker. 

Petrokoks er et restprodukt fra olieraffinaderier, og indeholder en stor del af 

forureningerne i råolien. Petrokos indeholder derfor et højt indhold af stofferne 

svovl, nikkel og vanadium. 

Fakta: 

 Petroleumskoks går også under navnene petrokoks, petcoke, energikoks. 

 Petrokoks ligner almindelig koks, men hvor almindelig koks stammer fra 
sten- og brunkul, er petrokoks et restprodukt fra olieraffinering.Petrokoks 
fremstilles ved, at den sidste del af olien opvarmes til 500 C, hvorefter de 
sidste faste bestanddele skæres ud ved højtryksspuling.  

Læs hele artiklen her: braendefyringsportalen.dk/rygestop-guide-for-

braendeovne 

Heste Ahornforgiftning hos heste 

 I de senere år har der været flere tilfælde af Atypisk 

Myopati (Ahornforgiftning) også kaldet EAM hos he-

ste i Europa. Der er tale om en alvorlig forgiftning, 

som oftest forekommer om efteråret efter lange og 

tørre somre. 

Læs mere her: 

www.landbrugsinfo.dk/Heste/Ahornforgiftning 

 

https://braendefyringsportalen.dk/borger/rygestop-guide-for-braendeovne/valg-af-braende/braendselstyper/forbud-mod-petrokoks-til-privat-boligopvarmning/
https://braendefyringsportalen.dk/borger/rygestop-guide-for-braendeovne/valg-af-braende/braendselstyper/forbud-mod-petrokoks-til-privat-boligopvarmning/
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Fodring/Sider/Ahornforgiftning.pdf
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Mark Vinterklargøring af græsmarker 

 Det er tid til sidste slæt i 

græsmarkerne. Det er vigtigt, at 

sidste slæt tages senest midt i 

oktober og helst ikke senere end 

midten af oktober, så græsset kan nå 

en passende bladmasse inden vinter.  

Bladmassen inden vinter kan styres 

via tidspunktet for sidste slæt og 

stubhøjden. Nogle vil udnytte det 

nuværende stabile vejr til at få 

bjærget sidste slæt med passende tørstofindhold og undgå strukturskader i 

græsmarken. Her kan stubhøjden med fordel sænkes til 5-6 cm, så græsset ikke 

når samme hurtige genvækst som den normale stubhøjde på 7 cm. 

På afgræsningsmarker, hvor græsset er over 20 cm inden vinter, kan det være 

nødvendigt at pudse marken af. Afpudsningen skal ske, så der ikke opstår 

skader på marken. Her kan stubhøjden med fordel sænkes til 5-6 cm, så 

græsset ikke når samme hurtige genvækst som den normale stubhøjde på 7 cm. 

Kommer vi hen i slutningen af oktober, bør stubhøjden til gengæld være 1-2 cm 

højere, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal. 

Tages sidste slæt medio oktober bør stubhøjden til gengæld være 1-2 cm højere 

end normalt, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal. 

Det er vigtigt at vurdere markerne medio oktober og lave en evt. afpudsning 

senest 20. oktober. Græs udlagt i sensommeren er meget lidt modtagelig for 

sneskimmel, hvorfor disse marker ikke skal afpudses/høstes, da det ofte giver 

risiko for spor i marken. 

Græsset skal være i balance inden vinter – dvs. græsset skal være gået i ”dvale” 

inden vinter – et højt kvælstofniveau i jorden får planterne til at fortsætte 

væksten, hvilket øger risikoen for udvintring. Derfor øges risikoen i marker med 

sen tildeling af større mængder gylle og gamle marker med højt kvælstofindhold 

i jorden, samt omkring gødnings- og urinpletter i afgræsningsmarken. 

Kalium virker som ”frostvæske” i planterne. Underskud af kalium øger derfor 

risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet store græsudbytter. Som 

tommelfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, 

der er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken 

løbende være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 5 på grovsandet 
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jord, og der er høstet mere kalium, end der er tilført, kan overvintringen 

forbedres ved at tilføre 50 kg kalium pr. ha umiddelbart efter sidste slæt, hvis det 

er taget rettidigt medio oktober. 

Info Landbrugsstyrelsen: Indkaldelse af gødningsregnskaber 

2017/18 udskydes til 10. oktober 

 Landbrugsstyrelsen har orienteret SEGES om, at på grund af problemer med 

korrekt indlæsning af forudfyldte fosfor-oplysninger, udskydes indkaldelsen af 

gødningsregnskab 2017/18 fra 1. oktober til 10. oktober. 

 

 

 

 Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning er udsat til 

15. oktober i Midt- og Vestjylland 

 Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev 

frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning 

af flydende husdyrgødning til vinterraps og 

fodergræs forlænges indtil 15. oktober. 

Læs mere her: 

www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning 

Kvæg Kontrolkampagne: Fokus på rene kreaturer til slagtning 

 Rene dyr i forbindelse med slagtning er en vigtig faktor for god 

fødevaresikkerhed. De fleste fødevarebårne zoonoser, der rammer mennesker, 

skyldes nemlig bakterier fra dyrenes tarmindhold og gødning. Derfor sætter 

Fødevarestyrelsen fra den 1. oktober en kontrolkampagne i gang med fokus på 

rene slagtedyr. Kampagnen gælder vel at mærke kun kreaturer. 

Formålet med kampagnen er at kontrollere slagteriernes håndtering af urene dyr 

inden og under slagtningen for at undersøge, om slagteriernes fremgangsmåder 

er tilstrækkelige til at mindske risikoen for forurening af kødet med urenheder fra 

huden. 

Vær opmærksom på at kampagnen også er relevant for dig som 

besætningsejer. Som leverandør af kreaturer til slagtning er du forpligtet til så 

vidt muligt at sikre, at de dyr, der sendes til slagteriet, er rene. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Goedningsplanlaegning-og-regler/Sider/pl_18_2439_Gyllefrist.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg/Sider/MF_18_kontrolkampagne-fokus-paa-rene-kreaturer.aspx
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 Tag et gratis kursus i kalvepasning 

 Det koster ikke en krone – og du kan ovenikøbet tage det hjemme i sofaen. Så 

få de ekstra tips om kalvepasning i SEGES’ digitale kursus nu, før vinteren 

sætter ind. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg 

Heste Fælles stationsafprøvning 2018 

 Den 13. oktober til 10. november afholdes fælles stationsafprøvning for 

Frederiksborg- og Oldenborghingste på Grindsted Ridecenter. Se de deltagende 

hingste samt propositionerne her: 

www.landbrugsinfo.dk/Heste/Brugsafproevning 

Info ”Noget af det bedste i verden” 

 er det nye slogan i Landbrug & Fødevarers 

kampagne, der starter i dag. Kampagnen 

sætter fokus på de mange danske 

kvalitetsfødevarer, som hver dag efterspørges 

ikke mindst i udlandet. 

Læs mere her: lf.dk/noget-af-det-bedste 

 

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 559

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg/Sider/HI_18_4067_tag-et-gratis-kursus-i-kalvepasning.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Brugsafproevning/Sider/Katalog_statprove.pdf
https://lf.dk/noget-af-det-bedste?utm_source=online&utm_medium=hero&utm_campaign=nogetafdetbedste&utm_content=burst

