
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 22, 2017  
 

FlexNyt 

 
Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25                            info@sagro.dk 
7500 Holstebro        7400 Herning                          7190 Billund                    6705 Esbjerg Ø.                                      www.sagro.dk                                                
 
FlexNyt, uge 22, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Gratis temadag om naturpleje 
 Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 
 Slæt af græs til heste og kvæg 
 Høst af grønkorn 
 Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR 
 Antal aktive dyr pr. kvægrace 
 Gratis temadag til dig, der arbejder med kvæg eller svin 
 Angreb af stankelbenlarver 
 Tilskud til alle, der har søgt om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

i 2017 
 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ændret praksis ved udstedelse af 

fuldmagter 
 Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger 

 

Arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis temadag om naturpleje 
Bliv opdateret på regler og muligheder for naturpleje 

Målet med temadagen er at give dig overblik over tilskudsreglerne, og hvordan 
du undgår faldgruber. Du hører om effekten af naturpleje, og du får muligheden 
for at dele erfa-ringer med andre naturplejere. Om eftermiddagen tager vi på 
ekskursion for at besøge forskellige naturarealer, hvor vi snakker om muligheder 
og udfordringer på arealerne. 

Tid og sted: 15. juni 2017, kl. 9.15-16.00 

SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund 

Læs mere om arrangementet her 

 

 

http://www.sagro.dk/arrangementer/billund-gratis-temadag-om-naturpleje


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 22, 2017 

 
Nupark 47                 Birk Centerpark 24                 Majsmarken 1                 John Tranums Vej 25                            info@sagro.dk 
7500 Holstebro        7400 Herning                          7190 Billund                    6705 Esbjerg Ø.                                      www.sagro.dk                                                
 
FlexNyt, uge 22, 2017 

Mark Bekæmpelse af kæmpebjørneklo 

 Det er på høje tid at komme i gang med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. På 
økologiske bedrifter er afgræsning og mekanisk bekæmpelse de eneste 
muligheder.  

Fra 2015 er bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke omfattet af 
krydsoverensstemmelse. Du har dog pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis 
kommunen har vedtaget en indsatsplan for bjørneklo.  

På økologiske bedrifter må der ikke ske kemisk bekæmpelse af 
kæmpebjørneklo, og det er ikke muligt at søge dispensation fra kravet. 
Forbuddet gælder også bekæmpelse med f.eks. hvidløgsprodukter og lignende, 
og det omfatter alle arealer inklusive hegn, skel og skrænter på bedriften. 

Afgræsning er den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på. 
Afhugning eller afpudsning gennem sæsonen kan modvirke frøsætning, men 
metoden er tidskrævende, og du skal være opmærksom på, at kæmpebjørneklo 
vil sætte skærmen lavere og lavere jo flere gange, den bliver afhugget. 

Der er dog set gode resultater med afgræsning flere steder. Nogle steder 
betragter køerne næsten bjørneklo som en slags slik.  

 Slæt af græs til heste og kvæg 

 De analyser af frisk græs, som vi har udtaget i uge 20 i maj, viser, at græsset 
kun udvikler sig langsomt, og at fordøjeligheden stadig er høj. Den høje fordøje-
lighed passer fint til slagtekøer og slagtekalve, hvor du ønsker en stor foderop-
tagelse og høj tilvækst. I Kristi Himmelfarts-dagene har vejret de fleste steder 
været meget fint, og det har mange steder fremskyndet udviklingen i græsset. 
Samtidig er der også ved at være tørt nogle steder. 

 Derfor er græssets udvikling meget forskellig. Et slag på tasken er dog, at græs-
sets udvikling til heste/ammekøer passer omkring 5. juni – men man skal gå ud 
og vurdere sine egne marker. Der kan være meget store forskelle lokalt. 

Græsensilage til ammekøer og heste skal normalt have en fordøjelighed på un-
der NEL 6,0 og måske nærmere NEL 5,7 (ca. svarende til 1,30 kg ts/FE efter det 
gamle system). Ved denne fordøjelighed passer fylde (hvor meget et dyr kan 
rumme) nogenlunde til behovet for energi. 

Det opnår du, når græsset er skredet igennem – altså når akset/frøstanden er 
helt igennem på de fleste af græsplanterne. Det forventes, at det sker omkring 1. 
juni eller nogle dage senere. På nogle lokaliteter med mildt klima nogle dage før. 
Dette gælder især blandinger som nr. 22 og til dels blanding 35. 
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Det er stadig vigtigt at holde øje med vejrudsigten. Græsset skal ensileres, når 
vejret er til det. Det vil sige, at der skal være mindst 1–2 døgn med tørt vejr til 
kvæg – og der ønskes en tørstofprocent på omkring 35 %. Ensilage (wrap) til 
heste ønskes af mange med en noget højere tørstofprocent – måske omkring 
60%. Det vil kræve tørvejr i mindst tre dage. 

Det er vigtigere at tage hensyn til vejret, fremfor at man lige rammer den rigtige 
tørstofprocent!  

Forfald ikke til at vente så længe med at høste græsset, at det tørrer på roden. 
Græsset skal nok tørre, men der er stor risiko for, at sukkerindholdet er så lavt, 
at ensileringen går i stå eller ikke kører til ende. Det bevirker tit, at ensilage får 
mugpletter, eller hvis det går helt galt bliver til kompost. 

 

 Høst af grønkorn 

 Inden for de næste 8-10 dage kan det være tid til at høste grønbyg. I ”gamle 
dage” sagde man, at grønbyg skulle høstes ved begyndende skridning. Det hav-
de sin rod i EU/hektarstøtte, hvor man ikke kunne opnå støtte, hvis man høstede 
før skridning. Sådan er det ikke mere. 

Hvis du ønsker grønbyg med høj fordøjelighed, skal grønbyggen stadig høstes 
ved begyndende skridning – eller måske en smule før. Skal grønbyggen bruges 
til ammekøer, kan du godt vente til stakken er helt igennem. Så opnår du en 
fordøjelighed på omkring 1,3 kg ts pr. FE. Venter du til grønbyggen er helt gen-
nemskredet, bliver grønbyggen meget tung fordøjelig – måske helt op til omkring 
1,6 – 1,7 kg ts pr. FE. 

Hvis du af én eller anden grund ikke når at høste inden fuld gennemskridning, 
skal du lade afgrøden stå indtil helsædstidspunktet – altså når kernen er dejag-
tig. Eneste grund til at tage grønbyggen inden er, hvis der er risiko for evt. ud-
læg. Altså hvis afgrøden er så tæt, at udlægget lever en skyggetilværelse. Hvis 
det er tilfældet, er der meget stor risiko for, at de små græs-og kløverplanter 
skygges ihjel. Og så skal dæksæden væk for at redde den kommende græs-
mark. En anden årsag kan også være, at du mangler græs. Så vil udlægget i en 
grønbygmark selvfølgelig være tidligere klar, end hvis du venter til efter helsæd. 
En anden grund er også, at de små græsplanter ikke har været så generet af 
dæksæden (typisk byg) så længe. Derfor vil marken hurtigere bliver røn og tæt, 
og der vil være et rimeligt lag græs. 

Der er lidt delte meninger om, hvor meget grønbyg skal fortørres. Grønbyg bør i 
de fleste tilfælde fortørres i ca. et døgn. Mange steder er den en meget kraftig 
afgrøde i år, fordi kornet har busket sig kraftigt. Der skal afgrøden lægges i så 
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tyndt et lag som muligt under fortørringen. Hvis den lægges sammen i skår fra 
starten, er der stor risiko for, at afgrøden tørrer på overfladen og begynder at 
brænde sammen i bunden. 

 

Info  
 

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR 

 Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet 
med varme-pumpe eller elvarme, er det vigtigt, du tjekker din BBR. Hvis boligen 
ikke er registreret korrekt, risikerer du en dyrere elregning. Et af kravene for at få 
leveret elektricitet til elvarmesats er, at boligen i BBR er registreret som 
elopvarmet helårsbolig. Er boligen ikke registreret korrekt i BBR, er 
betingelserne for at købe elektricitet til elvarmesats altså ikke opfyldt. 

Læs mere om reglerne og hvordan du tjekker BBR på LandbrugsInfo. 

 

Kvæg Antal aktive dyr pr. kvægrace 

 Der er registreret levende dyr af 40 forskellige malke- og kødkvæg racer i Dan-
mark pr. 1/5-2017. Se fordelingen på LandbrugsInfo.  

Landbrugsavisen skriver i den forbindelse: 

”Når det samlede antal alligevel stiger, skyldes det de 36 kødkvægs- og kombi-
nationsracer i Danmark, som går frem med tilsammen 18.200 dyr på blot fire 
måneder. Det er især de ekstensive racer til helårs-udehold og naturpleje, der 
går frem med fem-otte procent med Hereford som ’højdespringeren’ med over 
2.200 dyr.  

Med den gode afsætning for kød fra Aberdeen Angus slår også igennem for 
denne race med en fremgang på 1.300 dyr til nu knap 16.000.  

Blandt de intensive kødracer er det især Limousine og Charolais, der går frem”. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_17_klummeartikerl_Harduvarmepumpeellerelvarme-saatjekdinBBR.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsstatistik/Sider/Antalaktivedyrprkvægrace.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Arrangementer Gratis temadag til dig, der arbejder med kvæg eller svin 

 Hvordan udnytter du bedst dyrenes instinkter og læser dem, så du nemt og sik-
kert får dem til at gå derhen, hvor du ønsker det? Det kan du blive klogere på, 
når SEGES inviterer til gratis temadag 8. juni. Se programmet samt tilmelding 
nedenfor: 

Hvis du arbejder med kvæg. 

Hvis du arbejder med svin. 

Info Angreb af stankelbenlarver 

 Der er meldt om angreb af stankelbenlarver i flere 
forårssåede afgrøder. Majs og ærter er de mest 
robuste afgrøder mod stankelbenangreb. Der er 
ingen muligheder for bekæmpelse om foråret. 

Der kan desværre ikke anvises metoder med væ-
sentlig effekt. Tromling har en vis effekt, men der er 
meget blandede tilbagemeldinger fra praksis. 
 

 Tilskud til alle, der har søgt om tilskud til pleje af græs- og na-
turarealer i 2017 

 I årets ansøgningsrunde er der søgt om nye tilsagn til ”Pleje af græs- og natur-
arealer” på næsten 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 197 mio. kr. Det bety-
der, at der er søgt for 7 mio. kr. ud over det afsatte budget på 190 mio. kr. Men 
det er lykkedes at finde ekstra midler til at imødekomme alle ansøgninger.  

http://www.conferencemanager.dk/kvaeg
http://www.conferencemanager.dk/svin
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2webf45TUAhVIDiwKHQR2AjwQjRwIBw&url=http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Landbrug_og_havebrug/Kv%C3%A6gavl_og_kv%C3%A6gproduktion/kv%C3%A6g&psig=AFQjCNFtbEQLGrbhQWYoWewvhQh3md6N-A&ust=1496136175626063
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2017/Konverterede billeder/pl_17_2439_pn_Angreb_af_stankelbenlarver.docx/1a412af2d3860e2c2d792c03ce40895ca3025d96.jpg
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 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har ændret praksis ved udste-
delse af fuldmagter 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen meddeler: 

”Det bliver nu lettere at få udstedt en fuldmagt i Tast selv-service på baggrund af 
et papirskema, hvis du er omfattet af særlige omstændigheder og er fritaget for 
at modtage digital post. 

Hvis der er særlige omstændigheder, som gør, at en landmand ikke kan anven-
de Tast selv-service, kan vi udstede en fuldmagt på baggrund af et papirskema. 
Vi accepterer som noget nyt en fritagelse for digital post som dokumentation for 
en særlig omstændighed. Find papirskemaet her.  
 

Tidligere dokumentationskrav 

Vi har indtil nu stillet krav om, at der medsendes dokumentation i form af en er-
klæring fra kommunen om afslag på udstedelse af NemID. Det er dette krav, vi 
ændrer. 

Vi har tilpasset vores dokumentationskrav, så vi administrerer i overensstem-
melse med Miljø- og Fødevareklagenævnets retningslinjer.” 

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Arrangementer Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger 

 Inden du må gå i gang med at producere slagtekyllinger, skal du have deltaget i 
lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger. Kurset holdes torsdag den 15. juni 
2017 kl. 9-16 hos SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

Se program og tilmelding 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, VKST, 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

 

http://lfst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/#c28866
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Lovpligtigtkursusombeskyttelseafslagtekyllinger.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily

