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Info 

 
Find en oplevelse i Vores Natur 

 En lang række foreninger, naturcentre, 

museer og naturformidlere over hele 

landet inviterer dig med ud på ture og 

aktiviteter i Vores Natur. Aktiviteterne 

spænder bredt, så forhåbentlig er der lige 

noget for dig! 

 

Find og se mere om arrangementerne her: https://voresnatur.dk/ 

 

 

 

 

 

https://voresnatur.dk/
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Mark Nye optagelseskriterier for Register for Gødningsregnskab trådte i kraft 1. 

august 2020 

 Den 1. august 2020 trådte nye regler for optagelse i regi-

ster for Gødningsregnskab i kraft. Reglerne gælder for 

planperioden 2020/2021 efter en ændring i gødsknings-

loven, der trådte i kraft 5. april sidste år. 

Du kan også, som hidtil være frivilligt tilmeldt registeret, 

men her er der ligeledes fastsat nye kriterier. Du skal 

fremover disponere over et areal med afgrøder på 5 ha 

eller derover, der er omfattet af en kvælstof- eller en 

fosfornorm, for at være frivilligt tilmeldt. 

Virksomheder, der er optaget i Register for Gødnings-

regnskab, skal udarbejde gødningsplanlægning, gødningsregnskab, overholde kvælstofkvo-

ten, harmonikrav og fosforarealkrav. Til gengæld kan du købe kunstgødning uden at betale 

kvælstofafgift. 

 Ændringen af reglerne betyder, at nogle virksomheder skal frameldes Register for Gød-

ningsregnskab, og andre vil skulle tilmeldes. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, 

hvad de nye regler betyder for din virksomhed. 

Læs mere om de nye regler her. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nye-optagelseskriterier-for-register-for-goedningsregnskab-traeder-i-kraft-1-august-2020/?utm_campaign=nye-optagelseskriterier-for-register-for-gdningsregnskab-trder-i-kraft-1-august-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Landbrugsstyrelsen udsender orienteringsbreve om bortfald af økologi- og 

plejegræstilsagn 

 I forbindelse med sagsbehandling af tilsagnssager for 

2019, sender Landbrugsstyrelsen over de kommende 

måneder orienteringsbreve i Tast selv-service til de 

ansøgere, hvor hele eller dele af tilsagnet om økologisk 

arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer 

bortfalder, fordi betingelserne for tilsagnet ikke er 

overholdt. For de allerfleste ansøgere er der tale om 

meget små justeringer af tilsagnet (typisk under 0,5 ha). 

Indholdet af orienteringsbrevet kan desværre være lidt 

forvirrende, men det er en orientering om din sag, så du 

får mulighed for at søge nyt tilsagn. Landbrugsstyrelsen er 

nødt til at sende orienteringsbreve nu for at kunne afslutte sagerne, så de er klar til den 

kommende ansøgningsrunde. 

Hvis du allerede har anmeldt det bortfaldne areal i Fællesskema 2020, trækker Landbrugs-

styrelsen automatisk arealet ud af din ansøgning for 2020. Du skal ikke ændre i dit Fælles-

skema for 2020. 

Hvis du fortsat ønsker tilsagn til disse arealer, skal du huske at søge om nyt tilsagn i 

tilsagnsskemaet. Landbrugsstyrelsen forventer at åbne for ansøgningsrunden for nye 

tilsagn medio november 2020, og fristen for ansøgninger er 31. december 2020. 

Læs mere her. 

 

 
Egen udsæd 

 Nogle synes, at prisen for certificeret udsæd er relativ høj. 

Derfor kan det på nogle ejendomme være relevant at overveje 

brug af egen udsæd. 

Hvis man vil anvende egen udsæd af vintersæd, er der en 

række forhold, som skal være overholdt: 

• Der må kun anvendes egen udsæd fra korn dyrket på egne marker. 

• Udsæden må ikke sælges til andre. 

• Husk, at korn der skal anvendes til udsæd, ikke må nedvisnes med glyphosatmidler, da 
det kan påvirke spireevnen. 

• Høst kun udsæd fra rene marker. 

 

https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/vi-udsender-orienteringsbreve-om-bortfald-af-oekologi-og-plejegraestilsagn-husk-at-soege-nyt-tilsagn/?utm_campaign=vi-udsender-orienteringsbreve-om-bortfald-af-kologi--og-plejegrstilsagn--husk-at-sge-nyt-tilsagn&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Kontakt din rådgiver med hensyn til bejdsning m.v. 

Anvendelse af egen udsæd kræver indbetaling af forædlerafgift til Danske Sortsejere. 

(www.sortsejere.dk).  Afgiften varierer fra sort til sort, men ligger typisk på 50 – 60 kr. pr. 

ha. 

 

 Nye regler for opbevaring af halm 

 Grænsen for, hvornår et oplag af halm bestående af en eller flere stakke i det fri, er omfat-

tet af Beredskabsstyrelsens (BRS) regler, er hævet til 1.000 m3. Det svarer til ca. 250 bigbal-

ler eller 360 midiballer. Størrelsen på det enkelte oplag er begrænset til 5.000 m3 (1.250 

bigballer eller 1.800 midi baller). 

Beredskabsstyrelsen vil senere udarbejde ”gode råd” for halmstakke i det fri med indtil 

1.000 m3 halm. 

Læs mere her hvor du også kan se oversigtsplaner og afstande til fx bygninger og veje: 

www.danskhalm.dk/nye-regler-for-oplagring-af-halm 

Kilde: Danske Halmleverandører 

 Sådan genkender du væselhale 

 SEGES ønsker, med denne fotoserie, at understrege at 

væselhale som ukrudt skal tages meget alvorligt. Og det 

skal ske på et tidligt tidspunkt, inden det koster både 

udbytte og en langvarig indsats for at komme tilbage på 

sporet. 

Se mere og fotoserien her. 

 Top 10: Her er de mest dyrkede afgrøder i 2020 

 Kornarten vårbyg indtager førstepladsen på 

Landbrugsstyrelsens årlige opgørelse over afgrøder, 

som landmændene har søgt om landbrugsstøtte til.  

Listen afslører desuden, at seks ud af de ti mest 

dyrkede afgrøder i Danmark er korn. 

Se opgørelsen her. 

 

https://www.sortsejere.dk/
https://www.danskhalm.dk/nyheder-2020/nye-regler-for-oplagring-af-halm-1-juli-2020
https://www.landbrugsinfo.dk/public/f/a/1/plantebeskyttelse_sadan_genkender_du_vaselhale
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/top-10-her-er-de-mest-dyrkede-afgroeder-i-2020/?utm_campaign=top-10-her-er-de-mest-dyrkede-afgrder-i-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Info Husk mulighederne for at lade blomsterstriberne stå 

 Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil 

foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for 

vildtet.  

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre 

vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne 

kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års 

insektbestand. Du kan placere tiltagene på samme sted 

flere år, hvis du samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for area-

let. 

Se mere her. 

 

 

 
 
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 Birgit Winther Sørensen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5508.

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-mulighederne-for-at-lade-blomsterstriberne-staa/?utm_campaign=husk-mulighederne-for-at-lade-blomsterstriberne-st&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail

