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Info Autorisation til indkøb, salg og anvendelse af plantebeskyttel-
sesmidler 

 Det har længe været et krav i Danmark, at du skal have 
sprøjtecertifikat/sprøjtebevis og 
opdateringskursus hvert 4. år, for at du 
må bruge sprøjtemidler i 
erhvervsmæssig sammenhæng. Som 
noget nyt indføres der nu med de nye 
regler krav om, at både brugere og 
forhandlere fremover i tillæg til deres 
uddannelsesbevis skal erhverve en autorisation. 

Kravet om autorisation stammer fra regler, der gælder for alle EU-medlemslande. 
Ifølge reglerne må der kun sælges pesticider til de personer, der har et 
uddannelsescertifikat, ligesom det skal være muligt at frakende certifikatet. Med 
certifikatet dokumenterer brugere, at de har den nødvendige viden om sikker og 
korrekt brug af pesticiderne og viden om risikoen for miljø- og sundhed ved forkert 
brug af midlerne. 

Kravet om autorisation gælder for alle professionelle brugere af sprøjtemidler, 
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ligesom det gælder for de uddannede forhandlere. For langt hovedparten af 
brugerne af professionelle sprøjtemidler bliver der tale om en indfasning over fire 
år frem til 1. juli 2020, da det er frivilligt, om man vælger at autorisere sig, så snart 
systemet lanceres 1. oktober, eller om man vil vente til, man skal på 
sprøjtecertifikat-opdateringskursus næste gang. Da vil det være muligt at 
autorisere sig i forbindelse med kurset eller umiddelbart efter. Forhandlere af 
professionelle sprøjtemidler skal først fra 1. juli 2020 kontrollere, om deres kunder 
har autorisation. 

Du kan læse meget mere om de nye krav til certifikater her.  

Her henvises der også til vejledninger, og hvordan du selv kan erhverve dig en 
autorisation. Systemet forventes at være klar fra omkring den 20. september 
2016. Nogle skal have autorisation allerede fra april 2017, hvor andre kan vente til 
2020. 

Mark Flere markveje er igen støtteberettigede til grundbetaling og 
Økologisk Arealtilskud 

 EU-kommissionen har meddelt, at ubefæstede markveje alligevel er støtteberetti-
gede, hvis de udelukkende fører fra én mark til en anden og er en del af marken. 

Reglerne for, hvornår en markvej er berettiget til grundbetaling, grøn støtte og 
Økologisk Arealtilskud, blev strammet forud for ansøgningsrunden 2016. Nu blø-
der EU-kommissionen op på reglerne. 

Reglen kommer til at fremgå af vejledningen for 2017, men gælder også for 2016. 

Ubefæstede veje, som udelukkende fører fra én mark til en anden mark, er derfor 
støtteberettigede, hvis vejen er en del af den omkringliggende mark, og der forgår 
en landbrugsaktivitet på den. 

Hvis du benytter et plejespor (sprøjtespor), når du kører til en anden mark, er are-
alet støtteberettiget, også selv om sporet er ekstra opkørt. Der skal dog altid være 
en årlig landbrugsaktivitet på arealet. 

Hvilke veje er ikke støtteberettigede? 

Hvis du kan svare ja til et eller flere af punkterne nedenfor, er vejen ikke støttebe-
rettiget. Det gælder både selve vejen og tilhørende vejrabatter: 

1. Er vejen belagt med grus, sten, asfalt eller andet hårdt materiale? 

2. Giver vejen adgang til andre veje og bygninger? Det er uden betydning for 
støtteberettigelsen, om arealet pløjes op og tilsås med en afgrøde sam-
men med resten af marken. 

3. Giver vejen udelukkende adgang til vindmøller? 

4. Giver vejen adgang til arealer, som ikke er landbrugsarealer f.eks. skov-
arealer? 

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/jul/mab-autorisation-af-sproejtefoerere/
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5. Er vejen adskilt fra den omkringliggende mark f.eks. med mindre udyrkede 
arealer, forhøjninger, jordvolde, træer, buske, grøfter eller hegn? 

Kilde: NaturErhvervstyrelsen 

 

Får Kåringstal – får og væddere 2016 

 Så er kåringstallene klar for 2016, se dem her: www.landbrugsinfo.dk.  

Samtidig er tallene for Mohair også klar. De kan ses her: www.landbrugsinfo.dk 

 

Grovfoder Aftale om handel med grovfoder 

 SEGES har ajourført skabelonen vedr. aftale om handel med grovfoder. Aftalen er 
et udkast til en kontrakt om produktion og handel med grovfoder efter nærmere 
specifikationer. Her er der givet forslag til de forhold, du bør tage stilling til i en 
aftale om produktion og handel med grovfoder. 

Du kan finde aftalen på www.landbrugsinfo.dk. Vær opmærksom på, at siden 
kræver login til LandbrugsInfo. Du kan også få aftalen ved at henvende dig til din 
rådgiver. 

 

Foder Varmebehandling af hestebønner 

 Høsten af hestebønner er i fuld gang, og måske overvejer du, om hestebønnerne 
skal varmebehandles. Her kan du få et overblik over, 
hvor du kan få varmebehandlet hestebønnerne. 

Hvad gør varmebehandlingen? 

Ved at varmebehandle sker der en binding af protei-
net, som gør, at det nedbrydes langsommere i vom-
men. Proteinet kan stadig fordøjes i tarmen, og derfor er proteinets totale fordøje-
lighed ofte ikke nedsat pga. varmebehandlingen. Ved for høje temperaturer eller 
opvarmning i for lang tid kan proteinet blive bundet for hårdt, således at fordøjel-
sen i tarmen bliver nedsat, og totalfordøjeligheden bliver reduceret. 

Et fodermiddels AAT- og PBV-værdi afhænger, udover råprotein-indholdet, af 
proteinets nedbrydningshastighed i vommen, og hvor opløseligt proteinet er i 
vommen, samt hvor fordøjeligt proteinet er i tarmen. 

Læs mere om varmebehandling af hestebønner på LandbrugsInfo. Vær opmærk-
som på, at siden kræver login til Landbrugsinfo. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringstal-faar-vaeddere-2016.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Eksteriortal-for-Mohair-i-2016.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Sider/ny-aftale-om-handel-med-grovfoder_pl_13_1261.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Kvaeg/Foder-og-fodring/Sider/Loenvarmebehandling_af_hesteboenner.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Mark Høstudbytter på SortInfo – 2016  

 Husk, at du kan se en opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i 
Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt 
de økologiske forsøg på SortsInfo.  
Se den på  www.landbrugsinfo.dk/Planteavl. Vær opmærksom på, at siden 
kræver login til LandbrugsInfo.  

 

 

Heste Husk, at du skal have lys på hesten i lygtetændingstiden 

 Husk, når du rider på din hest i 
lygtetændingstiden, skal du have lys på. 

Du skal ride i højre side af vejen– og ikke på 
fortov eller cykelsti. Du skal have lys på dit 
venstre ben. Der skal være hvidt lys fremad og 
rødt lys bagud. Lyset skal kunne ses på 
mindst 150 m afstand.  

Hesten skal have refleksbånd på alle fire ben. 
Refleksbåndene skal være mindst fem cm i bredden.  

På mange måder skal du betragte hesten som et køretøj. Derfor må du heller ikke 
tale i mobiltelefon eller føre hest i beruset tilstand.  

Derudover er det en fordel, at du tager en refleksvest på og gerne flere reflekser 
på seletøj og dækken, men det er ikke et krav. 

Kilde: Dansk Rideforbund og hestegalleri.dk 

 

 

OBS Husk at holde ind til siden, når du har mulighed for det 

 I forlængelse af en omtale i Landbrugsavisen (netudgaven 3/10 2016), hvor en 
traktorfører fik en bøde på 1.500 kr. for ikke at holde ind til siden, er her en lille 
reminder: 

Traktoren forårsagede en lang kø, hvor en politibil kørte i en halv time.  

Derfor henviser FlexNyt til love og regler for traktorførerer på 
www.barjordtilbord.dk. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Sider/hoestudbytter-paa-sortinfo-2016_pl_16_2934.aspx
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/pdf/090119_Traktorfoer_05_okt28_ebook2009.pdf
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Græs Vinterklargøring af græsmarker 

 Er græsset for højt – over 20 cm inden vinter – kan det være nødvendigt at pudse 
marken af. Afpudsningen bør ske 
snarest, så der ikke opstår skader på 
marken. Her kan stubhøjden med fordel 
sænkes til 5-6 cm, så græsset ikke når 
samme hurtige genvækst som den 
normale stubhøjde på 7 cm. Kommer vi 
hen i slutningen af oktober, bør 
stubhøjden til gengæld være 1-2 cm 
højere, så græsset efterlades med 
tilstrækkeligt grønt bladareal. 

Mange steder er der ikke faldet meget 
nedbør den seneste måned, og græsset er flere steder tørkestresset. Når der 
kommer nedbør, vil der derfor komme en kompensatorisk vækst i mange marker. 
I nogle marker kan der med lunt og fugtigt vejr ske en betydelig genvækst i 
oktober. Det er derfor vigtigt at vurdere markerne medio oktober og lave en evt. 
afpudsning senest 20. oktober. Græs udlagt i sensommeren er meget lidt 
modtagelig for sneskimmel, hvorfor disse marker ikke skal afpudses/høstes, da 
det ofte giver risiko for spor i marken. 

Kalium virker som ”frostvæske” i planterne. Underskud af kalium øger derfor 
risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet store græsudbytter. Som 
tommelfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, 
der er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken 
løbende være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 5 og, der er høstet 
mere kalium, end der er tilført, kan overvintringen forbedres ved at tilføre 50 kg 
kalium pr. ha her i midten af oktober. 

Kilde:PlanteNyt – 2439 
 

Have Hvis der er grønne tomater 

 

 

 

 

 

 

Er der stadigvæk grønne tomater i drivhuset eller udenfor, kan du fremme 
modningen ved at lægge de grønne tomater sammen med nogle modne æbler 
eller stille en kasse modne æbler i drivhuset. Det er nemlig sådan, at de modne 
æbler udskiller nogle stoffer, som virker modnende på tomaterne. Har du fat i 
tomatplanterne, kan det anbefales at skære toppen af og fjerne alle de dårlige 
blade, da du herved mindsker udviklingen af skimmelsvampe, når der er rigelig 
luft mellem planterne. 
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Arrangement 

 
 

 
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



 

 

 


