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Har du et miljøtilsagn, der udløber i 2017?
Hvis du har et gammelt miljøtilsagn, der udløber i år, har du måske mulighed for
at søge et nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer.
For at opnå nyt miljøtilsagn med start 1. september 2017 skal du søge om dette i
Fælleskemaet inden ansøgningsfristen 21. april 2017. Desuden skal arealerne
opfylde en eller flere af betingelserne:
1. Marker beliggende indenfor de særligt udpegede Natura 2000-områder
2. Marker med høj natur værdi, HNV-værdi ≥ 5
3. Gentegning af marker indenfor Natura 2000
4. Marker beliggende i vådområdeprojekter
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Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, prioriteres de i
ovenstående rækkefølge.
Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.
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Mark

Få en god bestand af kløver i marken
Der er gode penge i at vælge den rigtige blanding af kløvergræs. Så husk, at det
er dig, som vælger græsblanding og ikke en tilfældig frøhandler – det er før set,
at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på hylden – og som ikke egnede sig særlig godt til det formål, det var tiltænkt.
Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der
også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs
og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden måles fra det
øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20 % af frøene på
overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.
Radafstand mellem såskærene må højst være 12,5 cm. Pas på nogle af de nye
såmaskiner, der kan have en større afstand mellem skærene. Hvis det er tilfældet, skal udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt
være fordelagtigt andre steder også.

Giv græsmarkerne et forårseftersyn
Græsmarkerne er ved at blive grønne, og der er begyndende vækst. Et
forårstjek er en nødvendig aktivitet i begyndelsen af marts for at se, om der er
pletter, der skal renoveres med en tidlig isåning. Vurdér bestanden af kløver.
Muldvarpene har være meget aktive i vinter mange steder. Skal græsmarken
kun bruges til afgræsning, gør det ikke helt så meget, men skal der tages slæt,
er det vigtigt at få muldvarpen bekæmpet, og få muldvarpeskuddene jævnet, så
der ikke kommer jord i ensilagen. Ulempen er også, at muldvarpeskuddene giver
huller i græstæppet og dermed mulighed for ukrudt, skræpper, tidsler og
brændenælder. Her er ikke mindst afgræsningsmarken udsat.
Lad evt. din rådgiver se marken igennem sammen med dig.
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Selen til græs
Kløvergræs har ikke behov for selen, men det har kvæget. Derfor kan det være
aktuelt at tilføre selenberiget gødning til græsmarker, hvor der er problemer i
besætningen med selenmangel. Hvis der er
svagt fødte kalve, eller kalvene dør tidlig
efter fødslen, så har du måske selenmangel.
Gødskning med selen bør altid afstemmes
med din fodringsrådgiver, så der ikke sker
overforsyning. Gød aldrig kritikløst med selen
– for lidt selen er noget skidt, for meget selen
er rigtig skidt! En god og billig måde at tilføre
selen på er at benytte DG - NS 8-17 m/Se.
Samtidig med at der tilføres selen, tildeler man også svovl. I en hel del
græsanalyser viser det sig, at der mangler svovl i græsset. Svovlmangel kan
resultere i, at der mangler protein, og udbyttet i det hele taget bliver for lavt.
Høns

Hønsene kan komme ud inden længe
Flere områder af Tyskland – herunder enkelte kommuner i Slesvig op til den
danske grænse – har ophævet den staldpligt, som blev indført på grund af fugleinfluenza. De slipper hønsene løs.
I Danmark opretholder Fødevarestyrelsen
staldpligten indtil videre, men understreger, at vi nærmer os en situation, hvor vi
også i Danmark kan lade hønsene komme
ud, med mindre der pludseligt og uventet
kommer mange nye tilfælde af fugleinfluenza.
Danmark blev ramt af fugleinfluenza i november sidste år. Det skete i en privat
hobby-besætning. Det lukkede eksporten, og siden har alle høns været lukket
inde for at undgå smitte fra vilde fugle. Det har virket, og Danmark har været
mildere ramt end andre europæiske lande. Det anslås, at der i Europa er aflivet
7 millioner høns som følge af fugleinfluenza. I Danmark er tallet meget lille.
Danmark blev erklæret fri for fugleinfluenza i februar. Derfor er markederne så
småt begyndt at åbne igen. Senest har det vigtige marked i Sydkorea ophævet
importforbuddet mod Danmark.
Kilde: Fødevarestyrelsen
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Får & Geder

Skal du have får eller geder i den kommende sæson?
Har du en drøm om at producere dit eget kød eller måske mælk, men ikke har
plads eller lyst til at holde kvæg, så er får eller geder måske en mulighed. Der
rejser sig en del spørgsmål, når du overvejer at skaffe dig et dyrehold. Hvilken
race skal jeg vælge, hvad skal de fodres med, hvilke stalde kræves der, og
hvilken pasning kræves der. Alt det og meget mere kan du finde svar på i to
udmærkede pjecer om hold af henholdsvis geder og får. Du kan finde pjecerne
på LandbrugsInfo.
De hedder henholdsvis ”Kom godt i gang med geder” og ”Kom godt i gang med
får”
.

Info

Fakta om vådområde-projekter
Ny hjemmeside samler nyttige informationer til landmænd, som overvejer, om
vådområder er noget for dem. Læs blandt andet om jordfordeling og 20-årig
tilskud til projekter.
SEGES har samlet viden til lodsejere og rådgivere på LandbrugsInfo. På siden
finder du blandt andet:
•
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•

Faktaark som bl.a. beskriver incitamenter for lodsejere, effekt af
vådområder, jordfordeling og økonomi

•

Film

•

Artikler, som omhandler forskellige trin i processen.

Arbejdsmiljøkort
Arbejdsmiljøkortene er blevet ajourført og beskriver forholdsregler og sikkerhedsregler i landbruget med det formål at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø hos den enkelte landmand og hans medarbejdere. Find det på LandbrugsInfo
eller kontakt din rådgiver. Vær opmærksom på, at siden kræver abonnement til
LandbrugsInfo.

Skattefrie godtgørelser i foreninger
Foreninger har mulighed for at udbetale visse skattefrie godtgørelser, og det kan
hjælpe til med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i
ulønnet arbejde. Skattelovgivningen indeholder særlige regler om udbetaling af
skattefrie godtgørelser til frivillige, ulønnede bestyrelsesmedlemmer og
medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt, for at godtgørelsen kan
udbetales skattefrit.
Læs hele artiklen på LandbrugsInfo.

Nye mærkningsregler for bekæmpelsesmidler
Gartneritidende skriver i sit nyhedsbrev fra den 22. marts 2017, at
bekæmpelsesmidler og andre kemiske produkter skal være mærket med
piktogrammer fra juni 2017. Farlige stoffer – herunder pesticider – skal være
mærket efter CLP-forordningen. CLP står for Classification, Labelling and
Packaging og er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og
emballering af kemiske stoffer og blandinger.
Det er arbejdsgiverens ansvar, at farlige kemiske stoffer og materialer, der
bruges eller opbevares i virksomheden, er mærket korrekt. Der er dog en
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”vejledningsperiode” på seks måneder. Se artiklen og de nye piktogrammer på
www.gartnertidende.dk.

Høring om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik
En række omstændigheder har gjort, at der har været en livlig offentlig debat
om, hvorvidt 2013-reformen gjorde nok for at håndtere de overordnede udfordringer ved ligevægten i støtten, landbruget og landdistrikternes økonomiske
udsigter, miljøhensyn (f.eks. grøn omstilling), bekæmpelse af klimaforandringerne og bæredygtig og sikker fødevareproduktion. Der skal også tages hensyn til
nye muligheder inden for sundhed, handel, bioøkonomi samt den cirkulære og
den digitale økonomi.
På denne baggrund vil Kommissionen som led i sit arbejdsprogram for 2017
arbejde på og foretage bredtfavnende høringer om forenkling og modernisering
af den fælles landbrugspolitik for at maksimere dens bidrag til Kommissionens
10 prioriteter og de bæredygtige udviklingsmål. Der vil blive fokuseret på konkrete politiske prioriteter for fremtiden under hensyntagen til reaktionerne fra REFITplatformen og med forbehold af det næste flerårige finansielle overslag. Udgangspunktet bliver en velfunderet vurdering af resultaterne af den nuværende
politik.
Der er udarbejdet et spørgeskema, som indgår i denne omfattende høringsproces og skal bidrage til konsekvensanalysen. Resultaterne fra spørgeundersøgelsen vil blive offentliggjort på EU’s hjemmeside for Landbrug og udvikling af landdistrikter og fremlagt på en offentlig konference i juli 2017.
Du kan deltage i processen ved at udfylde spørgeskemaet nederst på denne
side. Man kan deltage som enkeltperson og som organisation.
Høringen løber indtil den 2. maj.

Kartofler

Kartofler til spiring og måske i jorden
Det er allerede nu også tiden at lægge de tidlige kartofler til spiring. Samtidig er
det også en god idé at sætte en plastiktunnel op, så jorden kan begynde at blive
opvarmet. Man kan jo tage chancen og lægge dem allerede nu, hvis du da ikke
allerede har gjort det. Solen har efterhånden ret stor magt. Kartoflerne er klar til
at høste omkring 80–100 dage, efter de blev lagt.
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Du kan også prøve at sætte et par
kartofler i store potter, som sættes i
drivhuset. Så har du chancen for at få
kartofler lidt før naboen. Du kan evt.
prøve at lægge kartofler i de nye dobbelte
”kartoffelpotter”, som i år er faldet meget i
pris i forhold til sidste år. Det skulle gøre
det nemmere at høste de nye kartofler,
men lader planten gro videre, så der kan
høstes flere gange hen over foråret/forsommeren.

Planter

Lidt baggrund: Fotosyntesen – planternes spisekammer
Ved hjælp af fotosyntesen er grønkornene (det der gør planterne grønne) i stand
til at omdanne solens lys til sukker og stivelse – under ét kaldet kulhydrater. For
at fotosyntesen kan fungere, skal der være vand og kuldioxid (CO2) til rådighed.
Som et slags biprodukt producerer planterne ilt. Sukker/stivelse er sammen med
kvælstof og selvfølgelig mineraler planternes ”brændstof”. Der sker fotosyntese i
alle grønne planter.
Sukkeret bliver opbevaret i bladene om dagen. Der er mest sukker i bladene
sidst på formiddagen. Når det bliver mørkt, transporteres sukkeret rundt i planten
og oplagres i roden og i evt. udløbere.
Planterne kan også bruge sukkeret som en slags kølervæske, hvis der bliver
frost om natten. Det er det, som viser sig ved, at f.eks. græs bliver rødbrunt i
spidserne efter en kold nat. Det skyldes, at sukkeret krystalliserer. Man kan
tydeligt smage sukkeret, hvis man tygger på nogle af de brune spidser.
Græs indeholder normalt mere sukker end kløver. Til gengæld omdanner
fotosyntesen mere af sukkeret til stivelse i kløver. Det lave sukkerindhold i kløver
er årsagen til, at det kan være vanskeligt at ensilere en meget kløverrig afgrøde.
Sukkeret er vigtigt for smagbarheden i afgrøden, men også meget vigtig i
forbindelse med ensilering og wrap. Sukkeret omdannes til mælke- og
eddikesyre, som dermed sænker pH, så ensilage/wrap bliver konserveret. Det er
eddikesyren, der er skyld i, at ensilage dufter af ensilage.

Arrangementer

Temadag om økologisk og alternativ kyllingeproduktion
Bliv opdateret på den nyeste viden inden for blandt andet indretning af
udearealer til økologiske slagtekyllinger og frilandskyllinger.
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Mød også producenterne Anita & Christian Mortensen, der fortæller om deres
start med økologisk slagtekyllingeproduktion.
Praktisk information
Temadagen er målrettet nye og igangværende producenter af både økologiske
slagtekyllinger og frilandskyllinger.
Dato: Torsdag, d. 4. maj 2017
Tidspunkt: Fra kl. 10 – 15
Hvor: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Pris: kr. 400,- pr. deltager (faktura sendes efter afholdelse af temadagen)
Tilmeld dig på LandbrugsInfo.

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,
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596
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