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Indhold

Kaniner

Du kan nu omlægge kaniner til økologisk husdyrproduktion
I april 2016 trådte retningslinjer for økologiske kaniner i kraft. NaturErhvervstyrelsen
sender derfor retningslinjer ud, der beskriver, hvordan du producerer økologiske
kaniner. Se reglerne her.

Info

Du kan stadig sende ændringer til Fællesskemaet
Nu er fristen for at sende Fællesskemaet rettidigt passeret, men hvis du har sendt dit
Fællesskema, kan du ændre i det frem til og med 17. maj 2016. Du kan også nå at
sende et forsinket Fællesskema frem til og med 17. maj 2016.
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Du kan frem til og med 17. maj 2016:
•

Op- og nedskrive arealer – du kan også tilføje og slette marker

•

Tilføje og fjerne MFO-arealer

•

Ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, som du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli 2016

•

Tilføje eller slette tilsagnsoplysninger – du kan dog ikke søge om tilsagn til
nye marker efter 21. april 2016

•

Tilføje eller fjerne markering for grundbetaling under artikel 32.

Hvis du søger om ø-støtte eller støtte til unge nyetablerede landbrugere efter 21.
april, og du ikke søgte ordningen rettidigt, vil den støtte blive nedsat med 1 procent
pr. arbejdsdag, ansøgningen modtages efter 21. april 2016.
Læs mere om, hvordan du gør på naturerhverv.dk/nyheder-og-presse.

Har du husket at indberette alle dine tilsagnsmarker?
Har du et miljø- eller økologitilsagn med start 2014 eller 2015, skal du indberette alle
dine tilsagnsmarker senest 17. maj 2016. Ellers kan du risikere, at tilsagnet falder
bort. Har du ældre tilsagn, gælder der andre frister.
Hvis du har et tilsagn fra 2015
Du skal være særlig opmærksom, hvis du har et tilsagn fra 2015. Her skal du
indberette dit tilsagn senest ved fristen for forsinket indsendelse af Fællesskemaet.
Denne frist falder i år på en helligdag 16. maj, som er 2. pinsedag, og derfor udløber
fristen den første hverdag herefter, dvs. 17. maj 2016. Hvis du ikke overholder denne
frist, får du ingen udbetaling, og dit tilsagn kan bortfalde med krav om tilbagebetaling.
Hvis du har et tilsagn fra 2014 eller før
Har du et tilsagn fra 2014 eller før, skal du indberette dine tilsagnsmarker senest 1.
august for at opretholde tilsagnet. Du får dog ikke udbetalt tilskud, hvis du indberetter
efter 17. maj. Hvis dit tilsagn er fra 2003 eller før, gælder der dog andre regler.
Læs, hvordan du skal forholde dig her.

1.000 landmænd kan alligevel få landbrugsstøtte med tilbagevirkende kraft
Længere tids pres fra NaturErhvervstyrelsen over for EU-Kommissionen resulterer
nu i, at styrelsen kan hjælpe op mod 1.000 ekstra landmænd med at få
landbrugsstøtte for årene 2009 til 2015, som en konsekvens af den såkaldte
Demmer-dom ved EU-Domstolen sidste sommer.
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Det sker efter, at EU-Kommissionen har givet grønt lys til, at en række danske
landmænd kan få landbrugsstøtte med tilbagevirkende kraft på arealer i lufthavne
eller andre typer græsarealer med ikke-landbrugsmæssig anvendelse, selvom de i
sin tid opgav at søge støtte til arealerne. Landmændene fik efterfølgende inddraget
deres betalingsrettigheder pga. manglende udnyttelse. De får nu også mulighed for
at få nye betalingsrettigheder.
Hvem kan kompenseres?
Det er landmænd, som oprindeligt har fået en negativ afgørelse på deres
støtteansøgning, og af den grund er holdt op med at søge støtte, der nu kan
kompenseres for de efterfølgende år. Desuden bliver det også muligt for landmænd,
der tidligere har søgt støtte, f.eks. tilbage i 2010, men som efterfølgende har undladt
at søge støtte på grund af NaturErhvervstyrelsens forkerte udmeldinger, at få
kompensation.
Ansøgningsfrist 1. august 2016
Man skal udfylde og sende en særlig blanket for at få kompensation og
betalingsrettigheder. Blanketten skal senest 1. august 2016 være modtaget i
NaturErhvervstyrelsen. Fristen er en absolut frist.
Læs mere om mulighederne på naturerhverv.dk.

Forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid
KO-kravet (KO-krav 1.38) gælder på landbrugsarealer, der i bekendtgørelsen er defineret som arealer beliggende i markblok. På disse arealer er der forbud mod beskæring af buskads og træer i perioden 15. marts til 31. juli.
Kravet blev indført i februar 2015 af hensyn til ynglende fugle.
Læhegn og andre bevoksninger, som ikke er beliggende i markblok, er ikke omfattet
af kravet.
Det samme gælder læhegn, som er rodfæstet udenfor markblok, men hvor grene
eksempelvis går ind over det dyrkede areal.
Vær opmærksom på, at der er specifikke regler for bevoksning på GLMlandskabselementer, ifølge KO-krav 1.36, og at disse ikke må ødelægges, fjernes
eller destrueres. Vær også opmærksom på, at GB-fradragsarealer i markblokke med
permanent græs, er omfattet af forbuddet. Se loven her.
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Uddrag herfra:
Stk. 1. I perioden fra 15. marts til 31. juli må der ikke foretages beskæring af buskads
og træer på arealer, der er beliggende i markblok.
Stk. 2. Arealer, der er dyrket med lavskov, eller ikke-støtteberettigede permanente
afgrøder eller støtteberettigede permanente afgrøder i form af træer eller buske, er
ikke omfattet af forbuddet i stk. 1
Stk. 3. Stk. 1, kan fraviges i de tilfælde, hvor særligt vejrlig eller anlægsarbejde kræver beskæring i forbudsperioden.

Heste

Avlshoppen stiller store krav til foderet
Landskonsulent Eric Clausen fra SEGES Heste har skrevet en artikel om fodring
omkring foling og ifoling.
Det er vigtigt, at hopperne er i god kondition ved foling. Mange hopper skal ifoles på
ny samtidig med, at de er diegivende. Foderplanen skal derfor ikke blot sikre
tilstrækkelig med næring til dannelse af mælk, men også sikre, at hoppen ikke er i
energiunderskud på dette tidspunkt.
Læs resten af artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Heste.

Hvordan er det nu lige, det er – det der med, at passet skal være
hos hesten?
SEGES Heste får spørgsmålet rigtig mange gange – og her er svaret:
Den nye lovgivning kræver, at passet ledsager hesten. Der er dog undtagelser – i
disse situationer er der IKKE krav om, at passet følger hesten:
•

Når hesten er opstaldet eller på græs, og passet kan fremvises umiddelbart

•

Når hesten rides, drives, køres eller føres i nærheden af bedriften eller
mellem græsningsarealer, og passet kan fremvises umiddelbart på
opstaldningsstedet

•

Når føllet ikke er fravænnet og ledsager moder eller ammehoppe

•

Når hesten midlertidigt forlader en stævneplads som led i arrangementet

•

Når hesten flyttes eller transporteres i en nødsituation

Læs hele Maiken Holms uddybende artikel her: www.landbrugsinfo.dk/Heste.
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Mark

Ukrudt i forårsudlæg af kløvergræs eller græs uden dæksæd
Normalt er der ikke behov for at sprøjte mod ukrudt i det nye udlæg. Er der behov,
får du den bedste effekt ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt.
Formålet med at bekæmpe ukrudtet i udlæg af kløvergræs eller græs er at sikre, at
de nye græs- og kløverplanter vinder i konkurrencen om lys, næring og vand før
første slæt. Efter slæt har ukrudtet ingen betydning for udbytte og kvalitet.
Vurdér behovet for kemisk bekæmpelse af ukrudtet ud fra følgende:
•

Er der dominerende ukrudtsarter som fuglegræs, kamille, pileurter, hanekro
og hyrdetaske eller spildraps, der vil presse udlægget, bør der sprøjtes.

•

En tidlig første slæt, før ukrudtet bliver stængelagtigt og forveddet, reducerer
behovet for kemisk bekæmpelse.

Ofte kan en afpudsning, når græsset er ca. 10 cm højt erstatte en sprøjtning.

Kvæg

Kødkvægets dag
Dansk Kødkvæg holder Kødkvægets Dag Kristi himmelfartsdag torsdag den 5. maj
2016. Kødkvægets Dag er tænkt som dagen, hvor alle med interesse for kød, kvæg
og kødkvæg har mulighed for at besøge en kødkvægsbesætning.
Forskellige kødkvægavlere over hele landet inviterer forbrugerne på gårdbesøg, hvor
man får mulighed for at nyde synet af kødkvæg i landskabet samt blive klogere på de
forskellige racer, hvor kødet kommer fra, og hvordan dyrene er opdrættet. Under
besøget får man indblik i, hvordan dyrene lever, før de bliver til saftige bøffer.
Landmanden fortæller om årets gang i besætningen, og der vil være mulighed for at
komme tæt på dyrene.
Du kan se, hvem der holder åbent hus i dit område her: www.danskkoedkvaeg.dk

Have

Få latyrus til at spire
Latyrus eller ærteblomst, som mange kalder den, kan godt
være lidt svær at få til at spire. Det skyldes, at frøskallen er
ret hård. Så hvis den sås i for tør jord, kommer den kun
dårligt op. Et lille fif er derfor at lægge frøene i en lille skål
med en smule vand. Skålen dækkes derefter med f.eks.
køkkenfilm – og voilá – i løbet af 4-6 dage er der fine
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spirer. Pas på, for frøene kan hurtig blive mugne! Herefter lægges de forspirede frø
enten på voksestedet, eller hvis det er for tidlig, så så dem i potter eller bakker. Så er
de lige til at plante ud.

Planterne skal måske ud i drivhuset
Så er dagen kommet, hvor planterne flytter fra vindueskarmene til drivhuset.
Tomater, peber, chili, porre, selleri kommer ud, men vent med agurker, græskar,
squash og auberginer, da de ikke tåler ret meget kulde – især ikke om natten. De vil
gerne have en nattemperatur på omkring 15 grader. Sørg for, at planterne får vand
nok. Potterne er måske lige ved at blive for små. Vand ikke med for koldt vand. Lad
vandkanden stå i drivhuset, så bliver temperaturen perfekt.
Lav bare bønnestativet, så det er klar, til du skal så bønner. Løg trives faktisk fint
sammen med stangbønner. Sæt løg, der hvor du ikke regner med, at der skal være
bønner. Får du sat for mange, kan du bare bruge dem, inden du sår/planer bønner.
De skal alligevel først i jorden hen i maj måned. De gror først for alvor ved aftagende
daglængde – altså efter Sankt Hans. Sæt løggene sammen med gulerødder. I nogle
tilfælde holder løgene orm væk fra gulerødderne – i hvert fald for en tid.
Bønner kan godt forspire i potter i drivhuset. Man pas på, de ikke får det for koldt, for
så rådner frøet (bønnen). Så luftig jord, ikke for våd og vand med lunken vand. Tit
fås lige så hurtigt bønner ved at så dem på friland, det er dog ikke altid bøvlet værd.

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder:
Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, 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 P/S, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 559
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