Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 2, 2017

FlexNyt

Naturpleje kan være en god forretning
Nye ERFA-grupper om jagt, vildt eller naturpleje
Mangler dit slætgræs kalium og svovl?
NaturErhvervstyrelsen tilbagebetaler støtte i visse sager om krydsoverensstemmelse
Antal aktive dyr pr. kvægrace
Læs den nye vejledning om grundbetaling
Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder
Korrekt rengøring og desinfektion
Økologiske grønsagskurser – for den professionelle og for
nybegynderen
Kernefrugttemadag i Odense
KvægKongres 2017
Kursus i ”Vurdering af heste i avl og brug”

Indhold

Naturpleje

Naturpleje kan være en god forretning
Det ér muligt at tjene penge på at
pleje naturarealer med kvæg. Det
er konklusionen i en rapport, som
SEGES har udarbejdet på
baggrund af en grundig analyse af
fem ejendomme med naturpleje.
Men konklusionen lyder også, at
der ikke er en bestemt måde at
gøre det på.
”Det handler i høj grad om at
kende og udnytte sine egne styrker
og interesser, samt mulighederne i det område man befinder sig i”, forklarer
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specialkonsulent i SEGES, Per Spleth, som har været med til at udarbejde
rapporten. Han understreger, at analysen også viser, at det er vigtigt at have en
klar idé om, hvad der skal drive indtjeningen. Skal det være produktionen
gennem gode afsætningsaftaler og god tilvækst på dyrene, eller skal det være
selve plejen af naturarealerne, der skal generere indtjeningen, mens salget af
kød er det sekundære?
”En af bedrifterne i rapporten slagtede eksempelvis meget få dyr, men satsede
mere på naturpleje og solgte dyr til private græsningslaug”, fortæller Per Spleth.

Klar strategi og lave
omkostninger
De analyserede bedrifter havde
således en klar strategi for,
hvordan de kunne tjene penge.
Det var ikke nødvendigvis noget,
der var nedskrevet og formuleret,
men det var noget, der afspejlede
sig i de handlinger, naturplejerne
foretog sig. Én arbejdede for
gode afsætningsaftaler og en
anden for at indgå gode afgræsnings- eller forpagtningsaftaler. Ydermere var der
et fælles fokus på at holde omkostningerne nede – der blev fodret med billige
fodermidler, der blev lejet stalde eller produceret i ældre stalde, og dyrene skulle
gerne i høj grad kunne klare sig selv med kælvninger osv.
Analyse af styrker og svagheder
Formålet med analysen har været at finde succesfulde naturplejere, der kan
tjene penge på at være naturplejere med kvæg.
Analysen bygger på fem bedrifter, der plejer naturarealer med kvæg. På disse
bedrifter er produktionen blevet analyseret - både med hensyn til de rent
produktionsmæssige forhold og med hensyn til deres styrker og svagheder,
deres strategi og deres økonomi. Rapporten sætter fokus på, hvad ejerne
præcist gør for at få succes med naturpleje.
Find rapporten på LandbrugsInfo
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Nye ERFA-grupper om jagt, vildt eller naturpleje
Få sparring, ideer og gode råd fra ligesindede i en af de to nye ERFA-grupper,
der nu udbydes.
Vælg mellem ”natur, vildt og jagt” eller ”naturpleje”. Formålet med at deltage i en
ERFA-gruppe er at skabe netværk med andre med interesse for natur.
Natur, vildt og jagt
Den ene gruppe er målrettet folk, der særligt går op i vildt og jagt.
Gruppen består typisk af otte deltagere, som har forskellige baggrunde som eksempelvis landmænd, skovejere, aktive jægere eller entreprenører. Vi mødes
fire gange om året, og medlemmerne er selv med til at forme indholdet af gruppens aktiviteter.
Møderne kommer til at bestå af:
•
•

Besøg hos de enkelte medlemmer af ERFA-gruppen
Inspirationsture hos store natur- og jagtejendomme, hvor der arbejdes
professionelt med natur- og vildtpleje

ERFA-gruppen vil typisk beskæftige sig med emner som:
Målrettet natur- og vildtpleje, forvaltningsplaner, udsætning af fuglevildt, jagt og
vildtadministration, jagtudlejning og relevant lovgivning.
SAGROs natur- og vildtrådgiver, Rasmus Filsø Løbner, koordinerer møderne og
deltager med faglige oplæg.
Prisen for et års deltagelse er 1.500 kr. Det dækker fire møder af tre timers varighed. Deltagelse af flere medlemmer fra samme bedrift er 500 kr. per ekstra
medlem.
Tilmeld dig ERFA-gruppen hos Rasmus Filsø Løbner på tlf. 20 80 82 20.
Tilmeldingsfristen er senest d. 5/2 2017.
Naturpleje
Den anden nye ERFA-gruppe fokuserer på at skabe vidensdeling og erfaringsudveksling i netværk med andre, der er involveret i naturpleje.
Vi mødes fire gange om året, og medlemmerne er selv med til at forme indholdet
af gruppens aktiviteter.
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Møderne kommer til at bestå af:
•
•

Besøg hos de enkelte medlemmer af ERFA-gruppen
Inspirationsture hos naturplejere udenfor gruppen

Desuden kan ERFA-gruppen beskæftige sig med afgræsningsstrategier, rydning, foldskifte, racevalg,
giftige planter, HNV-værdier, tilskudsordning og krav og optimering af MVJtilskud. Det er også planen, at sætte fokus på, hvordan der kan skabes gode kår
for sommerfugle, orkideer osv.
SAGROs naturrådgiver, Anne Robenhagen Ravnshøj, koordinerer møderne og
deltager med faglige oplæg.
En ERFA-gruppe består typisk af otte personer. Prisen for et års deltagelse er
1.500 kr., og det indeholder fire møder af tre timers varighed. Deltagelse af flere
medlemmer fra samme bedrift 500 kr. per ekstra medlem.
Tilmeld dig ERFA-gruppen hos Anne Robenhagen på tlf. 51 30 96 97.
Tilmeldingsfristen er senest d. 5/2 2017.

Mark

Mangler dit slætgræs kalium og svovl?
Analyser af græsensilage viser, at ca. 20 pct. af prøverne har så lavt indhold af
kalium og svovl, at man kan have mistanke om, at mangel på disse næringsstoffer kan have været udbyttebegrænsende. SEGES har i 2016 gennemført fem
landsforsøg for at fastslå, om tilførsel af ekstra kalium og svovl kan øge udbyttet
i kløvergræs.
Af disse og tidligere forsøg kan man umiddelbart konkludere:
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•

At du skal være omhyggelig med at sikre, at der reelt udbringes de
mængder, som gødningsplanen forskriver. Herunder at sikre at eventuel
husdyrgødning indeholder det kalium, som forventes.

•

At den normale tilførsel af kalium til 1. slæt af kløvergræs normalt er til-
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strækkelig til at sikre optimalt udbytte.
•

At planteanalyser taget i
det tidlige forår ikke har
kunnet afsløre, at der vil
opstå udbyttebegrænsende mangel på kalium og
svovl senere på foråret.

•

At du skal være meget
opmærksom på at få tilført
tilstrækkeligt med svovl.

Kilde: Plantenyt – 2469
Info

NaturErhvervstyrelsen tilbagebetaler støtte i visse sager om
krydsoverensstemmelse
Der er tidligere konstateret tre fejl, hvor konsekvenserne har været af et større
omfang. De tre fejl er tidligere blevet håndteret, og de berørte landmænd har
fået betalt trukket støtte tilbage. Det drejer sig om dyrevelfærdskravet, 3.8,
bræmmekravet, 1.16, og kravet om udbringning af husdyrgødning, 1.14.
Senest er der fundet yderligere en større fejl. Det er en fejl ved kravene om
veterinærmedicin, 2.14 og 2.24. Derudover er der også fundet enkelte mindre
fejl. Da det er fejl, der er begået af ministeriet, finder NaturErhvervstyrelsen det
rimeligt, at de berørte landmænd får betalt pengene tilbage – også udover de tre
år, hvor sagerne ellers er forældede. Finansudvalget har givet tilladelse til, at
landmændene får tilbagebetalt støtte for overtrædelse af de pågældende krav
helt tilbage til indførelsen af kravene i 2007.
NaturErhvervstyrelsen går i gang med at genoptage sagerne hurtigst muligt. De
berørte landmænd bliver kontaktet. Da der er mange sager, der skal gennemgås
og genoptages, forventes sagsbehandlingen at tage lang tid.
NaturErhvervstyrelsen kontakter alle berørte landmænd inden udgangen af
2017, så du behøver ikke at kontakte NaturErhvervstyrelsen for at få genoptaget
din sag.
Dele af de to krav om veterinærmedicin er til trods for fejlene uændrede i den
kommende bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse for 2017. Det skyldes,
at det ikke er muligt at nå at ændre de danske bestemmelser, der ligger til grund
for kravene, inden bekendtgørelsen skal træde i kraft. Der vil derfor ikke kunne
blive sanktioneret med et støttetræk i forhold til disse dele af de to krav i starten
af 2017, indtil de kan blive tilføjet ved en ny bekendtgørelse så tidligt som muligt
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i løbet af 2017.
Kvæg

Antal aktive dyr pr. kvægrace
Der er registreret levende dyr af 40 forskellige malke- og kødkvæg racer i
Danmark pr. 1/1-2017.
Se en oversigt på LandbrugsInfo

Info

Læs den nye vejledning om grundbetaling
Nu har NaturErhvervstyrelsen offentliggjort Vejledning om direkte arealstøtte 2017.
I vejledningen finder du reglerne for grundbetaling,
grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte. Reglerne er revideret ud fra de
erfaringer, NaturErhvervstyrelsen har gjort sig i
2016, samt de afklaringer, der er kommet fra EUkommissionen.
Se Vejledning om direkte arealstøtte 2017 her
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Tilskud

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder
En ny folder beskriver, hvilke særlige muligheder
der er for at søge tilskud i Natura 2000områderne, som udgør nogle af vores vigtigste
naturområder.
Hvad kan du få tilskud til?
Du kan blandt andet få tilskud til rydning,
hegning og løbende pleje af græs- og
naturarealer. Du kan også søge om tilskud til
projekter, der skaber naturlige
vandstandsforhold på udvalgte arealer.
Du kan selv hente folderen her.

Info

Korrekt rengøring og desinfektion
SEGES har lavet nogle små videoer om korrekt rengøring af stald og bokse til
dyr. Bemærk, at det er ikke alle stalde, hvor det er velegnet at benytte åben ild til
desinficering på grund af brandfare!
Se videoerne her.

Arrangementer

Økologiske grønsagskurser – for den professionelle og for nybegynderen
Økologisk grønsagskursus afholdes to gange for to målgrupper: For den professionelle småavler, som er i gang med grønsagsproduktion til vejboden, gårdbutikken eller måske til de lokale supermarkeder og restauranter, og for dem som
gerne vil i gang.
Kurset består af et 2-dags program med overnatning og følges op af modul 2.
Det er dog ingen forudsætning at gennemføre begge moduler, som kan tages
hver for sig.
Der afholdes to kursusforløb: Et for etablerede avlere og et for nye avlere.
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Modul 1 for etablerede avlere afholdes d. 25.-26. januar. Kurset berører grundlæggende principper, de enkelte kulturer, samt dyrkningsfaktorer i den økologiske produktion.
Modul 2 for etablerede avlere afholdes d. 1.-2. februar. Her går man dybere i essensen af økologisk
grønsagsproduktion og tager også fat i mange af de
aspekter, der ikke direkte har noget med dyrkning i
marken at gøre.
Modul 1 for nye avlere afholdes d. 8.-9. februar
2017, mens modul 2 afholdes d. 15.-16- februar.
Kurset holdes på Kalø Økologisk Landbrugsskole,
Skovridervej 3, 8410 Rønde.
Læse mere her

Kernefrugttemadag i Odense
Æble/Pære klubben og GartneriRådgivningen A/S afholder kernefrugttemadag
med et bredt fagligt program med indlæg om f.eks. trækvalitet, forskellige
skadegørere, økologi, håndtering af journalister som ringer, prosulfocarb og
sprøjteteknik. Temadagen holdes 31. januar 2017. Se mere her

KvægKongres 2017
Kvægkongressen i 2017 afholdes den 27. og 28. februar i MCH Herning Kongrescenter.
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Kursus i ”Vurdering af heste i avl og brug”
Der ofres store ressourcer på heste i forbindelse med avl og brug. Viden om
hestens bygning og funktion er nødvendig for at udnytte disse ressourcer
optimalt i den enkelte besætning og vurdere dem i forbindelse med kåringer og
andre skuer. Kurset afholdes den 29. – 30. april 2017.
Se mere her.
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder:
Djursland Landboforening, SAGRO, 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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