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Dyr 
 

Udegående dyr 

 Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende 
vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. 
Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal: 

• have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt 

• være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes 
hele vinteren 

• have adgang til frisk drikkevand 

• have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet 
af dyr 

• have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et 
tørt, strøet leje.  

Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt undtagelsesvis fraviges 
under visse naturforhold. 
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Hvornår er det vinter? 

Ved vinterperioden menes månederne 
december, januar og februar. Perioder 
med vinterlignende vejr ses ofte i 
månederne november og marts, men der 
kan også være perioder med 
vinterlignende vejr tidligere på efteråret 
og i forårsmånederne. 

For heste, malkekvæg og afkom af 
malkekvæg gælder også nogle mere specifikke regler for dyr, der går ude hele 
døgnet 

 

 

 Heste: 

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder 
med vinterlignende vejr, skal, jf. Lov om hold af heste, have adgang til et læskur 
eller bygning, hvor alle heste samtidig kan hvile på et tørt strøet leje. 

Krav til læskur eller bygning til udegående heste.  

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af 
heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for 
gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2 for de første 
fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens 
stangmål) 2. 

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet 
om adgang til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges, jf. 
bekendtgørelsen om udegående heste. 

Kvæg: 

Kvæg skal opfylde ovennævnte generelle krav. Der er ikke længere lempede 
forhold for særlige racer af kvæg, men reglerne gælder for alle racer. 

Får: 

Får skal – ifølge Dyreværnsloven – behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr 
og vind i overensstemmelse med deres behov.  
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Kravet om sikring mod vejr og vind gennem 
adgang til læskur eller bygning gælder ikke 
for får, der efter Dyreværnsrådets og Det 
Veterinære Sundhedsråds opfattelser 
generelt anses for særligt hårdføre, forudsat, 
at de tilses dagligt og er forberedt på at gå 
ude. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at 
får skal have adgang til et tørt leje, hvor alle 
dyr kan hvile samtidig. 

Ovennævnte er kun reglerne i hovedtræk. 
Du kan læse mere på foedevarestyrelsen.dk. 

Kilde: Fødevarestyrelsen 

Mark Ny arealgrænse i plejegræs-ordningen 

 Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til, at der indføres en arealgrænse på 
ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Dette fremgår i høringen til ændrings-
bekendtgørelse for ordningen Pleje af græs- og naturarealer. Ændringen bety-
der, at du skal opfylde én af tre følgende muligheder for at få tilsagn: 

• du søger nyt tilsagn til mindst 2 ha.  

• du søger nyt tilsagn til et areal, der tilsammen med et eksisterende pleje-
græstilsagn udgør mindst 2 ha. Det vil sige, at hvis du søger tilsagn til 1 ha, 
skal du have et eksisterende plejegræstilsagn på bedriften til mindst 1 ha i 
forvejen, så du i alt har tilsagn til 2 ha pr. 1. september 2017. 

• du søger tilsagn, og mindst 0,1 ha af arealet i ansøgningen ligger inden for et 
Natura 2000-område, og arealet er registreret som rigkær, kildevæld eller 
overdrev. Du kan se registreringer i Internet Markkort fra 1. februar. 

Ændringen har ikke betydning for allerede eksisterende tilsagn under 2 ha. 

 

Info Dispensation til udbringning af fast husdyrgødning til 30. no-
vember 2016 

 Miljø- og Fødevareministeren har i 2016 givet dispensation til, at fast 
husdyrgødning på JB 5-11 kan udbringes frem til 30. november mod normalt kun 
frem til 15. november. Det understreges i dispensationen, at gødningen skal 
kunne nedbringes indenfor 6 timer og ikke må udbringes på vandmættet, 
oversvømmet, frossen eller snedækket jord. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiFuaDfyYTQAhXFdpoKHbfZB4wQjRwIBw&url=https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/dyrevelfaerd/sider/oekologisk_kvaeg_fokus_smaa_bedrifter.aspx&psig=AFQjCNHfHdDlL3O5uiEnTGA7U-QX4N_4qw&ust=1477987218589009
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Mark 
 

De anbefalede frøblandinger til græsmarker 2017 

 De anbefalede frøblandinger er blevet 
revideret. Der er kommet to nye 
konventionelle blandinger med rajsvingel 
af strandsvingeltypen/strandsvingel og 
hvidkløver, samt en alsidig sammensat 
økologisk blanding til slæt.  

Flere har efterspurgt blandinger med 
strandsvingel uden rødkløver. Dette 
ønske er nu efterkommet med 
introduktionen af henholdsvis blanding 41 
med 30 pct. rajsvingel af strandsvingeltypen/strandsvingel og blanding 50 med 
75 pct. rajsvingel af strandsvingeltypen/strandsvingel. Blanding 40, 41 
henholdsvis 49, 50 adskiller sig således primært på indholdet af rødkløver. 

Til de økologiske bedrifter er der lavet en ny blanding til slæt, nummer Ø44, der 
er mere alsidig sammensat med engsvingel, rajsvingel af rajgræstypen og et 
moderat indhold af diploid almindelig rajgræs, samt hvid- og rødkløver. 
Blandingen er opstået som følge af et ønske om en højtydende blanding til slæt 
med tættere bund end f.eks. nummer Ø45 og bedre persistens (holdbarhed) end 
blanding Ø42. 

Du kan de nye blandinger på landbrugsinfo.dk. Vær opmærksom på at siden 
kræver adgang til LandbrugsInfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Slaetgraes/Sider/Froeblandinger_pl_pn_16_2451_4046.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwif5taQy4TQAhXCC5oKHet0D5EQjRwIBw&url=http://www.landogfritid.dk/hushave/flohr_standard_gr%C3%A6sfr%C3%B8_5_kg/v823963&bvm=bv.136811127,d.bGs&psig=AFQjCNEJeNdnlnlX6zo-nV8YivBF1hQydg&ust=1477987575801781
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Have Byg et insekthotel 

 Bier er vigtige for bestøvningen af 
havens afgrøder, bl.a. æbler, pærer 
og kirsebær, så det kan godt betale 
sig at hjælpe bierne med at komme 
godt igennem den kolde tid.  

I Havesekskabets nyhedsbrev fra 
uge 42 viser en video, hvordan du 
griber det an. På videoen viser bio-
log og naturformidler Rikke Milbak, 
hvordan du kan ombygge en gam-
mel vinkasse til et fint insekthotel til 
de vilde bier i haven. 

 

 

 

 Her er 10 gode råd til, hvordan du bygger insekthotellet: 

1. Brug hårdt træ f.eks. æbletræ. 

2. Bor huller til rederne. De fleste huller skal være mellem 6-7 mm i diame-
ter. 

3. Bor ikke helt igennem træet. 

4. Bor ind fra siderne – ikke fra enden af træet, da det kan giver revner, 
som kan give parasitter adgang til redehullerne. 

5. Brug plantestængler, der er lukkede i den ene ende. 

6. Undgå, at enderne på stænglerne bliver flossede, da bierne så kan få 
skader på vingerne. 

7. Spar tid ved at samle plantestænglerne i bundter. 

8. Dæk evt. forsiden af kassen med trådnet, hvis fuglene piller i det. 

9. Fyld kassen helt, og vend tilslut kassen på hovedet, så du tjekker, at alle 
dele sidder fast.  

10. Hæng kassen et solrigt, varmt og tørt sted f.eks. under et tagudhæng. 

Se videoen på haveselskabet.dk 

 

https://haveselskabet.dk/video-byg-et-insekthotel-til-bierne
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Arrangementer Efterårsmøder for slagtekalveproducenter 2016 

 Læs mere om møderne her, der foregår den 8. og 10. november 

 

 Mobile øko-stalde – hot or not 

 Kom og vær med til en spændende temadag om mobile stalde til 
økologiske slagtesvin.  

På dagen vil du få præsenteret fire typer af mobile stalde til slagtesvin, og du får 
mulighed for at være med til at diskutere muligheder og udfordringer ved 
konceptet. 

Du kan se programmet og tilmelde dig på www.tilmeld.dk/mobilestalde 

 

 Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger 

 SEGES afholder et lovpligtigt kursus om slagtekyllingeproduktion for nye 
producenter. Onsdag d. 16. november 2016 kl. 9-16 hos SEGES, Agro Food 
Park 15, 8200 Århus N. 

Se program og tilmelding på landbrugsinfo.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: 
Djursland Landboforening, SAGRO (tidligere Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden), Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, 
LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening, Land-
boSyd, 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

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Slagtekalve/Sider/2016-Efteraarsmoeder-invitation.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
http://www.tilmeld.dk/mobilestalde
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/oekologi/2016/Sider/3751_161116_JTP_program_slagtekyllingekursus.pdf

