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Mark Sådan bruges egen udsæd af vintersæd 

 Produktion af egen udsæd kræver omhyggelighed. Brug ikke ubejdset udsæd uden 
en forudgående rensning og analyse af udsæden. Du skal indbetale forædlerafgift, 
og du må kun bruge korn fra egen bedrift som udsæd.  

Du bør kun opformere din egen såsæd i et område, hvor der ikke er nævneværdige 
problemer med ukrudt. Spildplanter skal ligeledes undgås. Egen udsæd bør 
således ikke produceres i foragre og skel. I marker eller områder, hvor der er 
anvendt glyphosatmidler (Roundup) til kvikbekæmpelse inden høst af kornet, er der 
en risiko for, at spireevnen har taget skade. Risikoen er størst, hvor glyphosatmidlet 
er udsprøjtet relativt tidligt.  

Når du bruger hjemmeavlet udsæd, SKAL du betale forædlerafgift til sortsejeren. 
Forædlerafgiften er med til at betale udviklingen af fremtidens sorter. Afgiften 
varierer efter sort, og oplysningsskema kan fås på tlf. 3374 6679 eller via 
www.sortsejere.dk . Via oplysningsskemaet indrapporteres de brugte mængder. 

http://www.sortsejere.dk/
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Findes den aktuelle sort ikke på listen, kan prisen oplyses af sortsejeren ved 
henvendelse til denne.  

Egen udsæd må kun produceres af korn, der er avlet på bedriften. Egen udsæd må 
altså IKKE sælges til eller købes hos naboen. 

 

Info Du kan købe eller leje betalingsrettigheder 

 Du kan købe eller leje betalingsrettigheder, hvis du råder over minimum 2,00 ha 
støtteberettiget landbrugsareal. Du kan få overdraget betalingsrettigheder til an-
søgningsåret 2017, hvis du er aktiv landbruger. NaturErhvervstyrelsen bad i februar 
2016 EU-Kommissionen om at afklare, hvornår man kan betragtes som aktiv land-
bruger og dermed erhverve betalingsrettigheder.  

Nu er der kommet en afklaring, som betyder, at du kun kan købe eller leje beta-
lingsrettigheder, hvis du opfylder et af følgende krav: 

• Du er berettiget til grundbetaling til minimum 2,00 ha støtteberettiget areal, 
eller  

• du modtager minimum 300 EUR i slagtepræmier. 

Se mere her på naturerhvev.dk 

 

 

Dyrehold Drikkevand til dyrene 

 Rent drikkevand til dyrene forudsætter rengøring af vandkar. Dyrenes vandoptag er 
afgørende for en god produktion. Derfor er det ikke bare vigtigt, at der er rigeligt 
drikkevand – det vand, dyrene tilbydes, skal også være af en god kvalitet. 

Det er derfor vigtigt, at man holder drikkekar m.v. rene. Her i sommervarmen 
vokser bakterier meget hurtigt. Så ud med børsten og få drikketrug tømt og gjort 
rene. En god målestok er: Ville du selv drikke vandet? 

 

 

Mark Regler for omlægning af fodergræs 

 Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. 
februar. De må dog omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til fodergræs 
eller grønkorn med udlæg.  

Reglerne for virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 kr. fra plante- 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-koebe-eller-leje-betalingsrettigheder-hvis-du-raader-over-minimum-200-ha-stoetteberettiget-landbrugsareal/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=du-kan-kbe-eller-leje-betalingsrettigheder-hvis-du-rder-over-minimum-200-ha-sttteberettiget-landbrugsareal&cHash=3e9daad477b968c375c49cf4e7367b80
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og/eller husdyravl, og som dyrker et areal på minimum 10 ha, skal overholde 
reglerne for omlægning af fodergræs. Det gælder, uanset om virksomheden er 
tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej. 

Autoriserede økologiske virksomheder er ikke omfattet af reglerne om forbud mod 
omlægning af fodergræs. 
 

Dato  Fra 1. juni  Til 15. august  Til 1. november  Til 1. februar  

Aktivitet  

Forbud mod 
omlægning af 
foder-græs 
starter  

Seneste omlæg-
ning af:  

• fodergræs til 
fodergræs  

• fodergræs til 
grønkorn med 
græsudlæg  

Slut på forbud 
mod omlægning 
af fodergræs på 
lerjord (JB 7-9)  

Slut på forbud 
mod omlæg-
ning af foder-
græs    

Kontakt din rådgiver, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Kilde: RegelInfo – 375 

 

 Bestil det lovpligtige syn af marksprøjten  

 Inden udgangen af 2016 skal alle marksprøjter være synet. Sprøjten bliver ikke 
indkaldt til syn, sørg derfor for, at sprøjten bliver synet indenfor fristen.  

De obligatoriske syn gælder for alle sprøjter, der anvendes til professionelt brug. Du 
skal selv kontakte synsstedet. De godkendte synsvirksomheder findes på en liste, 
der jævnligt bliver opdateret og kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.  

Forud for synet anbefales det, at man laver en aftale med synsvirksomheden om, 
hvorvidt de skal reparere sprøjten, hvis de finder fejl og mangler under synet. Få 
eventuelt et tilbud på, hvad synsopgaven alene kommer til at koste. I nogle tilfælde 
kan det være billigere at udskifte eller reparere sprøjten undervejs, mens den sy-
nes, men det bør være aftalt forud. Det kan også aftales med synsstedet, at ejeren 
er til stede under synet, sådan at der kan tages stilling til eventuelle reparationer 
med det samme, og så ejeren får en bedre fornemmelse for, hvor problemerne evt. 
er, så han efterfølgende får bedre mulighed for at vedligeholde sprøjten. 

Bed altid om at få en specificeret faktura, hvoraf det klart fremgår, hvad selve synet 
har kostet, og hvad eventuelle reparationer har kostet i arbejdsløn og reservedele. 
Men vær opmærksom på, at det tager ca. fire timer at foretage et syn af selv en 
meget velholdt 24 meter bred bomsprøjte, selvom der ikke skal foretages reparati-
oner. På sprøjter, der er mindre velholdte, kan der være behov for en del reparatio-
ner, og så kan regningen blive derefter.   

Kilde: Landbrugsinfo 

http://mst.dk/media/149941/skema-med-godkendte-synsvirksomheder-8-okt-2015.docx
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/bruger/syn-af-sproejter/synsvirksomheder/
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Dyrehold Nye faktaark: Hold af udegående dyr i vinterperioden og Regler 
for registrering og mærkning 

 Selv om vinteren kan synes langt væk, er der kommet et nyt faktaark om hold af 
udegående dyr i vinterperioden. Her er de vigtigste regler og beskrevet. Samtidig er 
der også kommet et faktaark om registrering og mærkning af kvæg, får og geder.  

Se faktaarkene på LandbrugsInfo: Hold af udegående dyr i vinterperioden og 
Regler for registrering og mærkning.  

 

Have Udnyt havens afgrøder 

 Lige nu bugner køkkenhaven med afgrøder. Husk at få dem udnyttet, så det store 
arbejde fra foråret ikke er spildt. Der er både bær, ærter og masser af kartofler. Det 
går lidt stille med tomaterne – det er simpelthen for koldt, men de skal nok nå at 
komme. Peber og chili tegner godt, selv om lidt varme også her kunne være en 
hjælp.  

Drivhus Myrer i drivhuset 

 Hvis man har myrer i sit drivhus, skal man egentlig være tilfreds. Myrerne skader 
ikke planterne, men er faktisk med til at holde bladlus væk. Så de hjælper dig 
faktisk med at holde dine afgrøder sunde. 

Hvis myrerne viser sig at blive et problem, kan de i nogen grad vandes væk. Myrer 
vil gerne være, hvor der er tørt og varmt. Derfor vil en omgang koldt vand i nogen 
grad kunne holde dem nede. Erfaringen viser, at vand ikke holder dem helt væk, 
men myrerne holder til gengæld lus væk fra afgrøderne – i hvert fald i drivhuset.  

Brug ikke kemikalier til at slå dem ned med – især ikke i nærheden af spiselige 
afgrøder. Hvis det bliver nødvendigt, så brug en myrelokkedåse. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/kvaeg/oksekoedsproduktion/sider/4054_Faktaark_udegaaende_dyr_vinter.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/kvaeg/oksekoedsproduktion/sider/4054_Faktaark_registr_kvaeg_faar_geder_heste.pdf
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Info  Ny vejledning om gødskning- og harmoniregler 

 Vejledningen om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2016/2017 ligger 
nu på NaturErhvervs hjemmeside. Her kan du læse om de vigtigste ændringer 
siden sidste år. 

De væsentligste ændringer er:  

• Udfasning af de reducerede kvælstofnormer 

• Ophævelse af arealbegrænsningen for dyrkning af brødhvede med forhøjet 
kvælstofnorm 

• Justering af muligheden for at benytte MFO-brak, -lavskov og -randzoner til 
samtidig opfyldelse af kravet om pligtige efterafgrøder 

• Ophævelse af muligheden for at øge kvælstofkvoten ved at udlægge ekstra 
efterafgrøder 

• Opdatering af omregningsfaktorerne mellem manglende efterafgrøder og 
nedsat kvælstofkvote 

• Tilføjelse af nye undtagelsesbestemmelser til forbud mod jordbearbejdning 

Læs mere på naturerhverv.dk 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ny-vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ny-vejledning-om-gdsknings--og-harmoniregler&cHash=780f397379d840107226df026b73e13f
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Ribe Dyrskue fredag den 29. juli på Hovedengen i Ribe 
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Esbjerg Høstmarked lørdag den 6. august på Torvet i Esbjerg 
På Torvet og i Torvegade i Esbjerg mødes land og by til det traditionsrige 
høstmarked. Der vil som altid være masser af oplevelser for både børn og voksne, 
så der er god mulighed for en spændende dag for hele familien. Som altid er der 
grisevæddeløb, stærkmandskonkurrence, kornlegeplads og boder med lokale 
fødevarer – og meget andet.  

Vel mødt! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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, Landbrugs-
rådgivning 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 5596

 


