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Landmænd får forlænget fristen for at så efterafgrøder til 30. august 2016
Vejret er fortsat meget ustadigt. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har
derfor besluttet at udsætte fristen for at så efterafgrøder, som består af en blanding
af korsblomstrede arter, almindelig rug, stauderug, honningurt eller vårbyg. Fristen
for at så efterafgrøder udsættes med 10 dage til 30. august 2016 – det gælder både
pligtige efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.
Fristen for at indberette de pligtige efterafgrøder bliver samtidig udskudt fra 31.
august til 12. september 2016. Det betyder, at landmænd får bedre tid til at
indberette deres efterafgrøder.
Fristen for at nedpløje MFO-efterafgrøder bliver tilsvarende rykket 10 dage. Du må
derfor tidligst nedpløje dine MFO-efterafgrøder den 6. november 2016. Det gælder
også MFO-græsudlæg.
Hvis du på grund af ekstremt dårligt vejr fortsat ikke kan nå at så de sidste MFO-
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afgrøder inden den udsatte frist, 30. august 2016, så er der stadig en mulighed for
at opfylde dit MFO-krav.
De landmænd, der står i den situation, kan nemlig påberåbe sig force majeure.
Hvis du vil gøre force majeure gældende, skal det ske senest 15 arbejdsdage efter,
at du er i stand til at give en sådan meddelelse. I forbindelse med MFOefterafgrøder, hvor der er frist for etablering 30. august 2016, betyder det, at du
skriftligt skal meddele NaturErhvervstyrelsen, at din bedrift er ramt af force majeure
senest 20. september 2016.
Du skal sende et brev eller en mail til NaturErhvervstyrelsen, hvor du skal
vedlægge dokumentation. Du skal kunne dokumentere, at den ekstraordinære
situation betyder, at du ikke har haft mulighed for at så tilstrækkelige arealer med
efterafgrøder på noget tidspunkt i perioden fra høsten startede og helt frem til
ansøgningsdatoen eller en eventuel kontrol.
Dokumentationen kan eksempelvis være fotos, nedbørsdata eller lignende.
Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Pjece med regler for jordbearbejdning
SEGES har netop udgivet en pjece, hvor du kan
holde dig ajour med de regler, der gælder for jordbearbejdning og omlægning.
Du kan hente pjecen på LandbrugsInfo.

Sådan tørrer du kornet
Høsten er mange steder våd og besværlig. Travlhed i en våd høst kan betyde, at
du nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at anlægget er høstklart, og at du er opdateret med den nyeste
viden.
Du kan finde den nyeste viden på LandbrugsInfo.

Tjek det nye udlæg
Udlægget fra foråret er generelt blevet godt etableret. Efter høst af dæksæden skal
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du dog lige tjekke, om udlægget er tæt nok. Mange vårbygmarker er også i år
blevet rigtig tætte. Til afgræsning skal der være mindst 30-40 planter pr. m.
sårække og til slæt 20-25 planter.
Er udlægget ikke i orden, men alligevel værd at reparere på, kan der på de lettere
jordtyper sås nyt udlæg i med en alm. såmaskine med opstrammede såskær. Kør
langsomt, så skærene kan komme ca. 1 cm ned i jorden. Derefter tromles der.
På de lidt sværere jordtyper og ujævne arealer, er det bedre at anvende en
såmaskine med skiveskær. Der anvendes fra 12-20 kg/ha udsæd afhængig af, hvor
medtaget udlægget er.
Det nye kløverudlæg skal behandles skånsomt. Afgræsning må ikke påbegyndes,
før udlægget er 10-12 cm højt, og der må ikke overgræsses. Pas samtidig på ikke
at få marken trådt op.

Pas på, når du stabler halmballer
Pas på, når du skal til at stable halmballer. Der sker hvert
år ulykker og uheld med halmballer, der vælter.
På LandbrugsInfo kan du læse mere om, hvordan halmballerne stables sikkert: Vejledning om sikker håndtering
af halmballer.

Høstudbytter på SortInfo – 2016
Så er der ved at komme resultater for sortsafprøvningerne for 2016. Resultaterne
bliver løbende opdateret. Se mere på LandbrugsInfo.
Vær opmærksom på, at siden kræver adgang til LandbrugsInfo.

Får

Hitliste for får og væddere
Så er hitlisten for får og væddere klar for august 2016. Se listen på LandbrugsInfo.
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Tjek, om du skal slå dine brakarealer mellem 1. august og 15.
september
Har du anmeldt brakarealer som ’slåningsbrak’ (afgrødekode nr. 308 og 310), skal
du slå arealet mellem 1. august og 15. september.
Når du slår et
brakareal, skal du lade
det afslåede
plantemateriale blive
liggende på marken.
Denne regel skyldes, at
der ikke må ske en
produktion på
brakarealet. Du må dog
gerne skårlægge
plantematerialet, ligesom du også gerne må stakke det op i et hjørne af
brakmarken. Du må også gerne foretage let jordbehandling, f.eks. strigling eller
anden form for overfladisk jordbehandling.
På brakmarker skal der hele kalenderåret være et plantedække. Du må efterså dele
af plantedækket. Hvis du eftersår, må du gerne foretage den nødvendige
jordbehandling, men du må ikke pløje, gødske eller sprøjte.
I perioden fra 1. maj til og med 31. juli må du ikke slå brakmarker – dette gælder for
arealer anmeldt som både ’blomsterbrak’ (afgrødekode 324 og 325) og
’slåningsbrak’ (afgrødekode 308 og 310). Reglen er indført for at beskytte bl.a.
harekillinger, rålam og jordrugende fugle.
Læs mere her på naturerhverv.dk.

Info

Nu er der åbent for ansøgning om projekter til rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000
Lige nu har du mulighed for at søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer
og/eller forberedelse til afgræsning på arealer inden for de særligt udpegede Natura
2000-områder. Ansøgningsperioden for tilskud løber fra 5. august til 20. september
2016.
Du kan læse mere om ordningen på naturerhverv.dk.
Link til Tast selv-service finder du på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside
naturerhverv.dk i tilskudsguiden under ordningen ”Rydning og forberedelse til
afgræsning i Natura 2000”. Her finder du også links til vejledninger i brug af Tast
selv-service.
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Have

Haven netop nu
Bærbuskene med ribs, solbær m.m. er nu høstet, og har du ikke beskåret buskene
allerede, kan du med fordel klippe alle de gamle grene af, der har båret frugt. Buskene forynges derved, og friske nye skud er klar til at bære frugt næste år.

Husk, din have er et fristed, hvor du kan slappe af og nyde alle de smukke blomster, høste grøntsager til middagen, plukke dejlige æbler, pærer m.m.
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Hvad med fremtiden? Møde med Esben Lunde Larsen
Hvordan ser din fremtid ud? Vær med til at udfordre miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om betydningen af fødevare- og landbrugspakken samt vandområdeplanerne.
Agerskov Kro/Hal - mandag den 29. august kl. 19-22
Sønderjysk pølsebord fra kl. 18
Program
1. Tre skarpe oplæg til ministeren:
Væk med rammebetingelser, der står i vejen for fremtiden v/ fmd Chr. Lund, SLF
Konsekvenser af vandområdeplanerne v/ kons. Helge Lorenzen, Landbosyd
Landbrugets fremtid - set fra Agerskovgruppen v/ Jens Peter Aggesen, Agerskovgruppen
2. Regeringens indsats for landbrugets overlevelse
v/ Miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen
3. Hvordan kommer vi videre
v/ fmd. Martin Merrild og direktør Flemming Nør-Pedersen L & F
4. Vandområdeplanerne - hvad kan du forvente
v/ Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen
5. Debat
- her får du svar på alle dine spørgsmål!
Pris for hele arrangementet inkl. pølsebord og drikkevarer: Kr. 200
Tilmelding i receptionen i dit lokale landbrugscenter senest fredag d. 25/8 kl. 12
eller på slf.dk

Mødet er arrangeret i et samarbejde mellem Jysk Landbrug, Sydvestjysk Landboforening, LHN, SLF, Agerskovgruppen, KHL, LandboSyd, Sønderjysk Familielandbrug og Familielandbruget Sydvest samt Landbrug & Fødevarer
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Høstmarked i Grindsted lørdag den 3. september kl. 9.30 – 14.00
Birketorvet i Grindsted danner rammen for det årlige høstmarked. Land og by mødes til en dag for hele familien. Kom og se grisevæddeløb, lokale gårdbutikker, store landbrugsmaskiner og plantemarked - og mange andre aktiviteter. Vel mødt.
Program
09.30:

Høstmarkedets stande og gårdbutikker åbner

09.45:

Dyk efter guldgrisen i korncontaineren og vind præmier

10.30:

Rattlesnakes spiller musik på scenen

10.00:

Stærkmandskonkurrence ved LandboUngdom

10.15:

Grisevæddeløb (Birketorvet)

11.15:

Dyk efter guldgrisen i korncontaineren og vind præmier

11.45:

Grisevæddeløb (Birketorvet)

12.00:

Stærkmandskonkurrence ved LandboUngdom

12.15:

Dyk efter guldgrisen i korncontaineren og vind præmier

12.30:

Rattlesnakes spiller musik på scenen

13.00:

Vinderen af Jysk Landbrugsrådgivnings konkurrence offentliggøres

13.00:

Stærkmandskonkurrence ved LandboUngdom

13.15:

Grisevæddeløb (Birketorvet)

13.30:

Dyk efter guldgrisen i korncontaineren og vind præmier

13.30:

Vinderen af LandboUngdoms konkurrence om DM i pløjning

14.00:

Høstmarkedet og butikkerne lukker

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 5596
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