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Fjerkræ 

 
Registrering af hobbyfjerkræhold 

 Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen meddeler: 

Der er konstateret udbrud af fugleinfluenza (AI) i Danmark i fjerkræhold. Det 

betyder, at alle hold af fjerkræ i beskyttelseszoner skal registreres. Dette 

gælder dog ikke fjerkræ, der allerede er registreret i det Centrale 

HusdyrbrugsRegister (CHR). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du allerede er 

registreret, kan du søge på din adresse på CHR's hjemmeside http://chr.fvst.dk. 

Du kan også åbne modulet ’CHR Besætning’ på forsiden af denne hjemmeside 

og kigge efter dit fjerkræhold. Kan du ikke se modulet ’CHR Besætning’, er dit 

fjerkræhold ikke registreret. 

Har du flere typer af fjerkræ, skal du foretage registrering for hver af arterne 

æglæggende høner, slagtekyllinger, kalkuner, ænder, gæs samt eventuelt andet 

fjerkræ/andre fugle. Det er nødvendigt for Fødevarestyrelsen at kende til alle 

hold af fjerkræ, inkl. hobbyfjerkræ i beskyttelseszoner for at kunne overvåge 

http://chr.fvst.dk/
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forekomsten af AI og for på et senere tidspunkt at kunne dokumentere frihed for 

sygdommen. En beskyttelseszone er et cirkelformet område med en radius 

på 3 km rundt om det sted, hvor der er konstateret smitte med AI. Du kan 

selv tjekke, om du bor i en beskyttelseszone ved at anvende linket her 

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du kontakte SEGES på 

70 15 50 15. 

 Fugleinfluenza – hønerne skal holdes under tag 

 Når udegående høner som følge af offentligt påbud pludselig ikke længere har 

adgang til udearealet, opstår en for hønerne frustrerende situation. Frustratio-

nerne kan udmønte sig i stress og aggressiv adfærd, herunder fjerpilning og i 

værste fald kannibalisme. 

Problemerne synes at være størst i de 

hønsehold, hvor næsten alle høner bru-

ger det meste af deres vågne tid på ude-

arealet. Indelukning af sådanne flokke 

opleves af hønerne som en betydelig ind-

skrænkning af deres adfærdsmuligheder. 

Derfor gælder det om, at hønerne har 

noget at beskæftige sig med. 

Det kan være strøelse. Det er vigtigt, at 

den anvendte strøelse er af en type, som hønerne er interesserede i, så de bru-

ger tid på at undersøge og evt. også æder lidt af den. Bland gerne lidt groft sand 

i strøelsen, så hønerne kan finde kråsesten i strøelsen. 

Det kan også være aktuelt med grovfoder i form af grøntsager som salat, gule-

rødder (gerne med top), rødbeder, grønkål mm., mest relevant i mindre hønse-

hold. Bemærk, at det lige varer et par dage, inden hønerne lærer at spise rod-

frugter. Du kan hjælpe processen lidt på vej ved at findele rodfrugterne.  

Ensilage af forskellig art er relevant i større hønsehold. Det kan være helsæds-

ensilage af majs, korn, bælgplanter eller kløvergræsensilage. 

Husk, at der skal være lys i stalden. Dels skal dyrene kunne se hinanden og 

kunne finde foderet. Især æglæggende høns er meget afhængige af lys. De 

kræver lys i ca. 11 timer. Er der for lidt, får du ingen æg. Omvendt kan for meget 

lys give kannibalisme, hvis dyrene bliver stressede. Kannibaliserede dyr skal 

fjernes fra stalden. Let skadede dyr kan isoleres i separate rum, indtil sårene er 

helet. Svært skadede dyr skal aflives. 

Kilde: SEGES Økologi 

http://webgis-a.le34.dk/ai_zoner/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1JasncvQAhWrL8AKHftvDbYQjRwIBw&url=https://haveselskabet.dk/hons-i-haven&psig=AFQjCNFAgscOV-joIkCjK-BTOpXSl6a7Pw&ust=1480414851586491
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 Overdækket udeareal/midlertidig veranda til høns 

 Forskrifterne fra Fødevarestyrelsen siger, at du i forbindelse med fugleinfluenza 

skal holde hønerne under tag. Det betyder i praksis, at du har lov til at etablere 

et overdækket areal i forbindelse med hønsehuset til delvis erstatning for det 

rigtige udeareal. Taget skal være så tæt, at vilde fugle ikke kan tabe klatter ned 

til hønsene og under ingen omstændigheder komme ind i arealet. I små 

hønsehold kan en kraftig presenning udgøre taget, men vær opmærksom på, at 

der skal være så meget hældning, at regnvand løber af, d.v.s. ikke hober sig op. 

Det overdækkede udeareal skal være afgrænset med vægge af kraftigt net fra 

jord til tag, der sikrer, at hønerne ikke kan komme ud, og at vilde fugle ikke kan 

komme ind. Galvaniseret eller plasticbelagt trådhegn med max. 5 x 10 cm 

maskestørrelse anbefales. 

Kilde: SEGES Økologi 

Heste 

 
Heste ville vælge halm 

 En gruppe forskere tilknyttet University of Warmia of 

Mazury i Polen har iagttaget en gruppe hestes adfærd i 

forhold til strøelse. Hestene var opstaldet på tre 

forskellige typer strøelse, nemlig halm, træpiller og 

spåner. Det fremgik tydeligt, at hestene langt foretrak 

halm frem for de to andre strøelsesformer. Undersøgelsen viste også, at 

hestene spiste af halmen, hvis der ikke var andre tilbud. De lå også i længere 

tid, hvis de lå på halm frem for spåner og træpiller. Samtidig var de mindre 

aggressive og stressede på halm.  

Kilde: Journal of Equine Veterinary science 

Info Ophør af 20-årigt tilsagn – hvad skal man være  

opmærksom på? 

 Fra 1994 og frem til og med 2002 blev der indgået mange 20-årige tilsagn til 

tilskud til ”Miljøvenlig drift af græsarealer uden for omdrift”, ”Pleje af græs- og 

naturarealer”, ”Ændret afvanding” og ”Udtagning af agerjord” og ”Udtagning af 

græsarealer uden for omdrift”. Ordningerne har skiftet navn og tilsagnsforpligti-

gelser i løbet af årene. 
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Tilsagnene er begyndt at udløbe, og mange 

vil udløbe over de næste år. Derfor er det 

relevant at forholde sig til, hvilke regler der 

gælder ved tilsagnenes ophør. Nogle arealer 

kan måske genopdyrkes, og andre arealer 

kan måske indgå i tilskudsordninger.  

Du kan læse mere om reglerne ved ophør på 

LandbrugsInfo. Vær opmærksom på, at siden 

kræver adgang til LandbrugsInfo. 

 

Have Kend din jord og få mere glæde af haven 

 Der er mange haveejere, der ikke kender sin jord, og hvordan den skal 

behandles. Det betyder, at alt for mange haveejere gøder haven for meget eller 

forkert, og det er skidt for både planter og miljø. Det vil Haveselskabet gøre 

noget ved. For når du kender din jord og ved, hvordan du bedst behandler den, 

vil blomster og planter trives bedre, og udbyttet af køkkenhaven blive større. Hos 

Haveselskabet har medlemmerne i en årrække kunnet sende jordprøver ind og 

få lagt en målrettet gødningsplan. Her er det tydeligt, at alt for få kender deres 

jord godt nok. 

Mange haveejere sjusser sig frem til, hvor meget gødning de skal bruge – 

måske efter en snak over hækken med naboen. Men jorden er forskellig fra have 

til have, og derfor kan du opleve, at naboens køkkenhave strutter, mens din 

egen ser slatten og udslukt ud. 

Gå ud i din have, mærk på jorden og se, hvad den består af. Virker den luftig og 

levende med regnorme og larver, eller er den tung og uden liv? Hvis det sidste 

er tilfældet, kan problemerne måske løses ved at jordforbedre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Tilskudsordninger/MiljoeordningerMVJ/Sider/pl_16_3052_3683.aspx
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Info SKAT trækker gæld fra dine tilskud 

 NaturErhvervstyrelsen starter udbetalingen af grundbetalingen og grøn støtte 

den 2. december, og ved den lejlighed genoptager SKAT en tidligere praksis, 

hvor de gennemgår alle de udbetalinger, som NaturErhvervstyrelsen foretager til 

NemKonto. Det sker for at kontrollere, om modtagere af tilskud skylder penge til 

det offentlige. Det gælder f.eks., hvis du: 

 mangler at betale moms 

 har skattegæld 

 skal betale børnebidrag, hustrubidrag m.m. 

Hvis du skylder penge til det offentlige, og her efter den 2. december opdager en 

indbetaling fra SKAT på din NemKonto, så kan det være din støtteudbetaling 

fratrukket eventuel offentlig gæld. SKAT trækker nemlig gælden fra (modregner) 

i det beløb, som du får ind på din NemKonto. SKAT vil samtidig via brev i din e-

boks eller almindeligt brev informere dig om, hvad de har modregnet, og hvilken 

gæld det drejer sig om. I informationen fra SKAT vil der fremgå en 

udbetalingsreference fra NaturErhvervstyrelsen. 

Læs mere på naturerhverv.dk 

 

 Oversigt over Landsforsøgene 2016 er snart på gaden 

 Hvert år, inden året er omme, er landsforsøgene høstet, gjort op og afrapporteret 

i bogform, så den nyeste viden hurtig er tilgængelig for planteavlsinteresserede. 

I år er ingen undtagelse. Oversigt over Landsforsøgene 2016 forventes klar til 

udsendelse lige før jul. 

Landsforsøgene gennemføres som et samarbejde mellem de lokale 

rådgivningsvirksomheder og SEGES P/S, Planter & Miljø. Læs mere om 

Oversigt over Landsforsøgene 2016.  

Pris og bestilling 

Forudbestillinger på Oversigt over Landsforsøgene 2016 tilstræbes at være leve-

ret inden jul, såfremt vi har modtaget din bestilling senest 1. december 2016. 

Løssalgsprisen er 194,- kr. ekskl. moms og porto. 

Køb Oversigt over Landsforsøgene 2016 

 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/skat-traekker-gaeld-fra-dine-tilskud/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=skat-trkker-gld-fra-dine-tilskud&cHash=52e31ab3c555211f6b47fe9cddbf17d1
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforsoeg-og-resultater/Oversigten-og-tabelbilaget/Sider/pl-Oversigt-over-Landsforsoegene-2016.aspx
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8H7NCKRL1J91
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Kvæg Brug uddannede klovbeskærere 

 Klovbeskærere, der holder sig opdateret via uddannelse og kurser, beskærer 

bedre.  

Listen over uddannede klovbeskærere er netop opdateret. Se listen her 

 

Info Netværksgrupper 

 Vil du producere kaninkød?  

Du kan nu komme med i en 

nystartet netværksgruppe om 

produktion og afsætning af 

kaninkød. 

Der er også ledige pladser i en 

netværksgruppe for ”Opstart af 

gårdbutik” og en tilsvarende for 

indehavere af ”Etablerede 

gårdbutikker”. 

Kontakt: Solvejg Horst Petersen 

Tlf. 21 68 40 98 eller sop@oerd.dk 

 

 

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

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/produktionssygdomme/Klove-og-lemmer/Sider/Sundklov-uddannedeKlovbeskPostnr.pdf?download=true
mailto:sop@oerd.dk

