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Flag-aktion 

 

 

DU også glad for at have et arbejde - og for at give DIT bidrag til at 

samfundets hjul holdes i gang. 

Så vis det - og sæt flag på din traktor. 

 

Landmænd i Midt- og Vestjylland står bag en flag-aktion, frem til og med 2. påskedag. 

Det er de lokale landbrugsorganisationer, der opfordrer alle landmænd til gennem 

flagning helt stilfærdigt at markere glæden over, at de – midt i coronakrisen – har 

muligheden for at holde hjulene i gang. 

Danmark er ét stort fællesskab, og landbruget er glad for at kunne bidrage. 
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Flagene på traktoren sender en hilsen til alle de danskere, der lever med 

begrænsninger i deres hverdag lige nu. Og så skal flagene vise, at landmænd er glade 

over at have friheden til at passe deres arbejde. 

Forårsarbejdet i marken er en travl og livsbekræftende tid, hvor grunden bliver lagt til 

en fortsat høj og stabil fødevareproduktion. Der er altid mad at få i landets butikker, 

og landmænd er stolte over at løfte det store ansvar, som fødevareforsyningen er. 

I en tid, hvor meget er forandret og usikkert, forløber markarbejdet under noget nær 

optimale forhold. De våde marker tørrer i hast, og dette års afgrøder ser ud til at få en 

flyvende start. 

Det flager landmændene også for! 

 

Bag flag-aktionen står Holstebro Struer Landboforening, Herning-Ikast 

Landboforening, Jysk Landbrug, Sydvestjysk Landboforening og Familielandbruget 

VEST-Jylland.  

Sæt et flag hjemme hos dig - og post gerne et billede af det på din forenings ellers 

SAGROs Facebook-side. 

Du kan få et flag i et af SAGROs huse, hvis du ikke har derhjemme. (Så længe lager 

haves) 

 

Info 

 
Coronavirus smitter ikke gennem maden 

 Det er usandsynligt, at COVID-19 kan smitte til mennesker via mad. Det er også 

usandsynligt, at man bliver smittet med COVID-19 ved at røre ved 

fødevareemballage. Det oplyser Fødevarestyrelsen efter at have været i kontakt med 

både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. 

COVID-19 smitter via luftbårne dråber fra host og nys fra en smittet person. Man skal 

derfor være i tæt kontakt med en smittet person for at risikere at blive smittet. 

Kilde: www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Nyheder%202020/Coronavirus-smitter-ikke-gennem-maden.aspx
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 Sådan beskytter du bedst bedriften mod Coronavirus 

 Med en række tiltag og forholdsregler kan du begrænse risikoen for at få Coronavirus 

ind på bedriften og begrænse risikoen for smitte mellem medarbejderne. 

Se tiltagene her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg. 

 Kompensationsordninger mv. til danske virksomheder som følge af       

COVID-19 

 Regeringen har med de øvrige partier i Folketinget i dag landet en ny hjælpepakke til 

små og mellemstore virksomheder. 

 Du kan se den enkelte kompensationsordning her: 

www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus.  

Du kan også kontakte dit lokale rådgivningscenter, hvor der de fleste steder sidder 

folk klar til at hjælpe dig med at finde dine muligheder. 

 

 
Testamenter – særlige forhold i forbindelse med COVID-19 

 Coronavirus har for en periode lukket ned for store dele af Danmark – og der kan ikke 

oprettes notartestamenter og vedkendes fremtidsfuldmagter i øjeblikket.  

Opstår der et akut behov for at oprette et testamente eller ændre i et eksisterende 

testamente, kan et nødtestamente være løsningen. 

Et testamente skal normalt oprettes enten ved underskrift for en notar eller som et 

vidnetestamente. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at oprette et 

notartestamente grundet nedlukningen af notarialforretninger som følge af COVID-19 

(Coronavirus), og muligheden for at oprette et vidnetestamente kan ligeledes være 

indskrænket. Derfor kan et nødtestamente blive aktuelt, hvis du bliver syg og frygter 

for dit liv. 

Kontakt din rådgiver hvis du har behov for yderligere oplysninger. 

Arrangementer Økodag og Fårets dag er aflyst i år 

 Økologisk Landsforening, landmænd og mejerier aflyser årets store forårsbegivenhed, 

Økodag, grundet Corona-situationen. Begivenheden var programsat til søndag d. 19. 

april 2020 og trækker normalt mere end 200.000 mennesker, der vil opleve, at øko-

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Kn_20_Saadan_beskytter_du_bedst_bedriften_mod_coronavirus.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=cce9c1148b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_19_07_26&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-cce9c1148b-164893853
https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Kompensationsordninger_mv._til_danske_virksomheder_som_foelge_af_covid-19.aspx
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køerne kommer på græs. I år løber køerne derfor ud uden publikum. Det skriver Land-

brugsAvisen. 

Der har ligeledes været annonceret Fårets dag - påskelørdag den 11. april. Denne er 

også aflyst på grund af Corona-situationen. 

Info Landmand og rådgivere: Hold din forretning og netværk kørende – digi-

talt 

 Corona-virussen har skabt en stor krise, blandt andet fordi den spænder ben for den 

måde, vi samarbejder og kommunikerer på. Den truer vores daglige vidensdeling og 

dermed også vores indtjeningsmuligheder.  

Men hvis du som landmand eller rådgiver følger denne guide til digitale møder, kan 

du sagtens opretholde mange af de nødvendige relationer og arbejdsgange. Brug din 

computer, tablet eller din smartphone.  

Du kan for eksempel holde videomøder.  

Microsoft Teams er en kommunikationsplatform for blandt andet videomøder, som 

er ganske brugervenlig, og som også har den store fordel, at alle – også brugere, som 

ikke har programmet installeret – kan deltage i møderne via et link, som åbner en 

internet-browser, hvorfra mødet kan afholdes. Bemærk der er flere andre muligheder 

for at holde videomøder.  

Læs mere om Microsoft Teams m.v. her: 

www.landbrugsinfo.dk/hold_forretning_netvaerk_koerende. 

 

Mark Landmænd får en ekstra måned til at udfylde gødningsregnskaberne 

og indsende data fra sprøjtejournaler 

 Som følge af COVID-19 har Landbrugsstyrelsen besluttet at udskyde fristen for, 

hvornår landmænd skal have udfyldt gødningsregnskaberne. Miljøstyrelsen udskyder 

ligeledes fristen for at indsende sprøjte-journaldata. 

Oprindelig var fristen den 31. marts 2020. Nu er fristen den 30. april 2020. 

Læs mere her: https://lbst.dk/en-ekstra-maaned. 

  

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/coronavirus_hold_forretning_netvaerk_koerende.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/landmaend-faar-en-ekstra-maaned-til-at-udfylde-goedningsregnskaberne-og-indsende-data-fra-sproejtejournal/?utm_campaign=landmnd-fr-en-ekstra-mned-til-at-udfylde-gdningsregnskaberne-og-indsende-data-fra-sprjtejournaler&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Kvælstofprognosen 2020 

 Kvælstofprognosen for 2020 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan 

er behovet ca. 10.000 tons eller omkring 4 kg N pr. ha landbrugsareal større end nor-

malt.  

Kvælstofprognosen for 2020 er beregnet på grundlag af målinger af N-min i jorden på 

135 marker i Kvadratnettet i februar måned 2020 suppleret med modelberegninger. 

Resultaterne af N-min målinger i februar 2020 er sammenholdt med det gennemsnit-

lige N-min-indhold målt i februar i Kvadratnettet i perioden 2009-2019. 

Se hvordan behovet er fordelt på www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning. 

 Så blomsterstriber med omtanke 

 Miljøstyrelsen har fået 

udarbejdet et inspirationsark, 

der både kommer med 

konkrete anbefalinger til, hvad 

du bør gøre, hvis du har et 

område, der fremover skal 

disponeres til natur med bio-

diversitet som det primære 

formål, men også giver eksempler på, hvordan du kan etablere din blomsterstribe, så 

den gavner den danske natur mest muligt.  

Inspirationsarket er udarbejdet af Hans Henrik Bruun, lektor ved Biologisk Institut på 

Københavns Universitet og Philip Hahn-Petersen, naturrådgiver i Habitats ApS. 

Eksempler på anbefalinger til områder, hvor biodiversitet er hovedformålet: 

• Hvis der er kilder til naturlig frøspredning i nærområdet, så lad altid planterne 
indvandre af sig selv. 

• Hvis planterne ikke kan indvandre fra nærliggende områder, så udspred hø i 
september, høstet på artsrige nærliggende naturarealer. 

• Hvis ovenstående ikke er muligt, så benyt en frøblanding med hjemmehørende 
vilde arter fra danske frøfirmaer.  

• Undgå udsåning af græs, da kulturgræsserne hurtigt vil overtage. 
 

Anbefalingerne til blomsterstriberne lyder:  

• På næringsrig jord kan man udså enårige planter med nektarrige blomster, fx 
blodkløver og honningurt. 

• På nærringsfattig jord, lad de vilde planter komme helt af sig selv. Det går oftest 
forbløffende hurtigt. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Naeringsstoffer/Kvaelstof-N/Kvaelstofnormer-og-prognose/Sider/pm_20_Kvaelstofprognosen_2020.aspx
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 • Desuden frarådes det, at man anvender frøblandinger med hjemmehørende arter 
på omdriftsarealer, da de oftest nedlægges eller pløjes inden for en eller to 
sæsoner. Grunden til dette er, at blomsterstriber med hjemmehørende arter kan 
tiltrække insekter, der lægger æg på planterne eller bygger rede i jorden, for 
hvem arealet så vil virke som en økologisk fælde. 

Inspirationsarket indeholder desuden anbefalinger til, hvordan man etablerer natur i 

områder, der ligger i umiddelbar nærhed af by og infrastruktur. 

https://mst.dk/media/190999/inspirationsark-taenk-foer-du-saar.pdf 

Info Ny runde af populær ordning skal give flere miljøvenlige stalde 

 Når landmænd til maj kan søge om tilskud til at modernisere deres slagtesvinestalde i 

2020, vægter miljø og klima højere end tidligere. I alt er der afsat 85 mio. kroner til 

puljen i år. 

Læs mere her: https://lbst.dk/ny-runde-af-populaer-ordning. 

Mark Nu kan du søge om tilskud til målrettet kvælstofregulering på marker 

med §3-registrering 

 Fra torsdag morgen 26. marts har du mulighed for at søge om tilskud til etablering af 

efterafgrøder eller alternativer på hele marker, selvom dele af marken er registreret 

som §3.  

Landbrugsstyrelsen har besluttet, at du i år kan søge tilskud til hele marken, selvom 

dele af marken er registreret som §3. Det sker efter, at mange landmænd og 

konsulenter, efter ansøgningsrunden åbnede, har rettet henvendelse til os om 

mulighederne for at ændre reglerne. Indtil nu har ansøgere været nødt til at dele 

deres mark op, hvis mindre dele af marken er vejledende registreret som § 3. Dette 

ses typisk, hvis en dyrket mark ligger ved siden af et § 3-areal. 

Læs mere her: https://lbst.dk/nyheder/tilskud-til-maalrettet-kvaelstofregulering. 

Økologi Hold din viden ajour på ny økologi webinarrække 

 Corona har sat en stopper for større fysiske møder, men det skal ikke forhindre ny 

faglig viden i at nå ud til økologerne. Du kan nu holde din viden opdateret på gratis 

webinarer. 

Økologisektionen har besluttet at køre en række gratis webinarer for økologiske 

landmænd i samarbejde med SEGES Økologi Innovation og DLBR Dansk Økologi. Her 

kan du få den ny og aktuel viden, du ellers ville have fået på de faglige møder og 

markvandringer, som nu er aflyst på grund af Corona-situationen. 

https://mst.dk/media/190999/inspirationsark-taenk-foer-du-saar.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ny-runde-af-populaer-ordning-skal-give-flere-miljoevenlige-stalde/?utm_campaign=ny-runde-af-populr-ordning-skal-give-flere-miljvenlige-stalde&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-soege-om-tilskud-til-maalrettet-kvaelstofregulering-paa-marker-med-3-registrering-1/
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Se hvornår der er webinarer her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologiwebinarer 

 

 

 

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, 
Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og velas.  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

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Oekologiwebinarer.aspx

