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Indhold

Stil spørgsmål om målrettede efterafgrøder på NaturErhvervs
Facebook-side mandag den 30. januar kl. 19

Info

Som en ekstra service op til 1. ansøgningsrunde for målrettede efterafgrøder
sidder faglige eksperter klar til at svare på dine spørgsmål på Facebook-siden
”Nyt til landbruget – NaturErhvervstyrelsen” mandag den 30. januar kl. 19 til 20.
Se hvordan her: naturerhverv.dk

Naturpleje

Naturpleje – hvorfor og hvordan?
”Det helt korte svar er, at uden pleje gror naturarealerne til. Samspillet mellem
dyr og planter på lysåbne arealer som enge, overdrev, heder og moser er udviklet gennem ﬂere århundreders ekstensiv udnyttelse af arealerne med græsning
og høslæt. I dag ser vi desværre, at en stor andel af de lysåbne naturarealer
henstår uden pleje – og dette har direkte konsekvenser for de mange arter af
planter, svampe, biller, sommerfugle, fugle og andre smådyr, der er knyttet til
dem. Pleje i form af afgræsning er særlig værdifuld, fordi dyrenes aktivitet giver
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vegetationen en varieret struktur, diversitet og højde. Dermed bliver der skabt en
dynamik, der giver levesteder for utallige arter.”
Sådan indledes en ny folder, som er udarbejdet af SEGES om, hvordan man får
succes med naturpleje. Folderen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende præmisser for naturpleje, samt erfaringer fra 12 forskellige bedrifter, som har
naturpleje som en væsentlig del af deres landbrugsdrift. Eksempler fra tre af
bedrifterne uddybes. Desuden er der en gennemgang af resultaterne af bedriftsanalyser, udarbejdet hos fem andre naturplejere.
Se folderen her: www.landbrugsinfo.dk.

Info

Økologiovertrædelser kan fremover blive indberettet til krydsoverensstemmelse (KO)
Fra 1. februar 2017 ændrer NaturErhvervstyrelsen sine interne
kontrolprocedurer og indfører et system for indberetning af overtrædelser af KOkrav i forbindelse med økologikontrollen, da der er sammenfald mellem økologiog KO-reglerne på nogle områder. Indberetningen er et EU-krav. Hvis du
overtræder KO-kravene, kan det betyde, at din landbrugsstøtte bliver nedsat.
Læs mere her: naturerhverv.dk

Obs

Ny anmeldepligt for alle, der opdager en karantæneskadegører
Fra 1. januar 2017 er der generel anmeldepligt, hvis du konstaterer én af de
særlig skadelige planteskadegørere, der er reguleret som en såkaldt
karantæneskadegører i EU.
Hidtil har kun gartnerier og planteskoler, der producerer planter, haft pligt til at
anmelde fund af såkaldte karantæneskadegørere. Men fremover skal alle
professionelle aktører informere NaturErhvervstyrelsen, hvis de opdager et
insekt, svampe, bakterie eller virus mm., som er karantæneskadegører. Det
skyldes, at mange nye fund i EU ofte gøres af virksomheder og
erhvervsdrivende, der kender til skadegørerne.
Du kan læse mere om reglerne her naturerhverv.dk
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Mark

Maksimal effekt og minimal afdrift – når du sprøjter
SEGES har udarbejdet en pjece, som fortæller om de nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler.
Pjecen gennemgår reglerne og giver forslag til valg af dyser til forskellige typer
af bedrifter ud fra sammensætning af afgrøder. Der er desuden en oversigt over
godkendte afdriftsreducerende sprøjteteknikker. Der er fokuseret på at gøre valg
af dyser så enkelt som muligt.
Du kan finde pjecen her www.landbrugsinfo.dk

Arrangementer
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Kvægkongressen i 2017 afholdes den 27. og 28. februar i MCH
Herning Kongrescenter
Husk at sætte tid af i kalenderen. Især mandag eftermiddag og aften er aktuelt
for slagtekalve og ammekøer.
Det er gratis at deltage i kongressen, men du skal tilmelde dig og angive, hvilke
sessioner du ønsker at høre. Tilmeldingen åbner 6. februar. Du skal printe
kvitteringen for din tilmelding og medbringe den som billet. Ønsker du at deltage
i middagen mandag aften, skal du i løbet af mandagen ombytte din kvittering for
en spisebillet i Kvægs infostand i forhallen.
Se programmet her: www.landbrugsinfo.dk

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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