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Heste 

 
Sommertid er insekttid 

 Nu er sommeren kommet, og det er dejligt, men samtidig betyder det også, at 

insekter, mitter, hestebremser, flåter, myg og fluer er kommet. 

Heste får ofte øjenbetændelse om sommeren på grund af fluer, der sætter sig i 

øjenkrogen. Ofte ses der kun let tåreflåd eller minimalt pus i øjenkrogen, men 

disse milde symptomer kan hurtigt udvikle sig til mere alvorlige lidelser. Hvis der 

kommer meget tåreflåd fra øjnene, øjenomgivelserne hæver, øjenlågshår, der 

peger nedad, eller hesten har sammenknebne øjne, skal dyrlægen tilkaldes. For 

at afhjælpe generne kan man bruge en fluemaske af net. 
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Mitter 

Mitter er blodsugende insekter, der er til stede fra forår til efterår. Endvidere er 

de mest aktive i skumringen. Heste kan få en allergisk reaktion af mitternes spyt 

– dette kaldes sommereksem. På grund af den intense kløe, slides hårene af på 

man og halerod. Fordi lidelsen skyldes en allergisk reaktion hos den enkelte 

hest, sker der ingen smitte til andre heste. Det er især islandske heste, der 

rammes af sommereksem, men det kan også ramme andre ponyer og heste. 

Der findes ikke nogen sikker behandling mod sommereksem, men man skal 

sørge for, at hesten går i en fold, som er højtliggende, hvor der er mere vind – 

helst uden bevoksning og fugtige vandhuller.  

Man kan købe forskellige dækkener, som kan forhindre mitterne i at bide. Man 

kan købe medicin, der lindrer kløen. Den bedste behandling vil dog være at 

sætte hesten på stald i skumringen, hvor mitterne er mest aggressive. 

 Hestebremser 

Selvom hestebremser hverken stikker eller bider, reagerer hesten 

ofte voldsomt mod bremsen, der lægger små, gule æg især på 

hestens ben og man. Hesten får larverne i maven, når den klør sig 

med tænderne. I hestens mave vokser larverne til næste forår, 

hvor den forlader hesten med dennes afføring. Det er bedst at 

behandle mod hestebremselarver i december måned. 

Flåter  

Antallet af flåter har været stigende de seneste år. Den voksne hunflåt ligger 

skjult i græs og krat og venter på, at et menneske eller dyr kommer forbi, som 

den kan bide sig fast i. Derfor er det en god idé at tjekke hesten – og sig selv for 

flåter. 

Flåten kan fjernes med en ”flåtfjerner” eller en ”tægetang”. Der skal gribes om 

flåtens hoved nede i huden, og flåten fjernes ved, at tangen ubesværet drejes, 

så hele flåten kommer ud. 

Man kan også bruge en pincet, der ligeledes tages om flåtens hoved og enten 

ved at dreje den rundt eller ved at lave et langt sejt træk forsøge at få den til at 

slippe sit tag. 

Indimellem overfører flåten sygdommen borreliose. Da tidlig rødmen på stedet, 

hvor flåten har bidt sig fast, ikke kan anvendes hos heste, opdager man som 

regel først borreliosen, når den har nået det kroniske stadie. Symptomerne kan 

være gentagne anfaldsvise haltheder, ødemer, betændelse i leddene, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Horse_Botfly_Imago.png
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hudproblemer, nedsat eller ophørt ædelyst, feber og nedstemthed. Behandling 

sker som regel med høj dosis af antibiotika. 

Myg 

Om sommeren udklækkes millioner af myg til megen gene for dyr og 

mennesker. Nogle folde er mere plaget af insekter end andre, og nogle gange 

hjælper det at flytte hesten på en anden fold, hvor insektplagen ikke er så 

voldsom. 

De forskellige insekter kan i nogen grad bekæmpes med forskellige sprays og 

andre produkter til udvortes brug. 

 

 

Info Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har opdateret vejledningen om 

direkte arealstøtte 

 Nogle af reglerne om direkte arealstøtte er blevet ændret, siden vejledningen 

blev offentliggjort i december 2016. I vejledningen finder du reglerne for grund-

betaling, grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte. 

Se vejledningen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside 

 

Kvæg Antal aktive dyr pr. kvægrace – svagt fald 

 40 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.  

Der er registreret levende dyr af 40 forskellige malke- og kødkvæg racer i 

Danmark pr. 1/7-2017. Der er et svagt fald, men trods alt næsten uændret antal 

kvæg totalt set. 

Se fordelingen på racer på LandbrugsInfo  

 

 

Biavl 

 
Mange nye økologiske biavlere 

 Mange nye økologiske biavlere søgte autorisation og fik godkendt deres 

placeringer af bigårde til økologisk biavl. Der var dog også en del, som fik afslag 

af forskellige årsager.  

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/vi-har-opdateret-vejledningen-om-direkte-arealstoette/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=vi-har-opdateret-vejledningen-om-direkte-arealsttte&cHash=6513639c95f2e49a7f00479f666b72d2
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsstatistik/Sider/Antalaktivedyrprkv%C3%A6grace.aspx
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I 2016 var der godkendt 59 bistader, og efter årets ansøgningsrunde har 14 

biavlere fået godkendt placeringerne af bigårde med i alt 272 bistader. Der er 

altså det første år med den nye regulering kommet mere end fire gange så 

mange økologiske bistader. Dermed er der sket en væsentlig stigning i antallet 

af økologiske bistader. Grunden til, at der er kommet flere steder med økologisk 

biavl, er, at reglerne er ændret.  

Læs mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, og se, hvor det er 

muligt at få en godkendelse til økologisk biavl.  

Info Der er mange ulykker med dyr 

 Arbejdsulykker med dyr involveret topper statistikken, hvad enten det drejer sig 

om svinebrug eller kvægbrug. 

Dyrene er uforudsigelige i deres adfærd, og det kræver, at man til stadighed er 

opmærksom både på dyrene og i de situationer, hvor der især er en risiko. Plud-

selige bevægelser fra dyrene er ofte årsag til ulykkerne, ligesom bid og spark 

giver skader for dem, der arbejder med dyrene. 

Læs mere om problemet, og hvordan du kan undgå at komme til skade på 

LandbrugsInfo 

 Orientering ved udløb af 20-årige MVJ-tilsagn 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender henover sommeren 2017 brev til de 

jordejere med 20-årige MVJ-tilsagn, som udløber i 2017 og/eller i 2018. Brevet 

beskriver muligheder og begrænsninger for arealets videre funktion, afhængigt 

af om jordejer ønsker at: 

1. indgå i et nyt 5-årigt tilsagn; Pleje af græs- og naturarealer 

2. benytte arealet som miljøfokusområde (MFO-brak) 

3. genopdyrke arealet (nu eller senere). 

Brevet er en generel orientering til jordejer, og det indeholder ikke en specifik 

vejledning for det enkelte tilsagnsareal.  

Du kan læse brevet her 

 Tilskud til privat urørt skov 

 Privat urørt skov er en del af aftalen om Naturpakken. Naturpakkens formål er at 

gøre den danske natur mere robust og ruste naturen mod tilbagegang i 

naturtyper og biodiversitet. Udpegningen af privat urørt skov skal være 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/resultatet-af-ansoegningsrunden-2017-til-oekologisk-biavl/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=resultatet-af-ansgningsrunden-2017-til-kologisk-biavl&cHash=82c638f8ce125f021c1999269d4f9b0a
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Mange_arbejdsulykker_med_dyr_LI.aspx
https://mandrillapp.com/track/click/30039028/lfst.dk?p=eyJzIjoiTjZ2U2JzUTVhY3YzZDRaMHBqUl9hdFhwQWNVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAzOTAyOCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbGZzdC5ka1xcXC9maWxlYWRtaW5cXFwvdXNlcl91cGxvYWRcXFwvTmF0dXJFcmh2ZXJ2XFxcL0ZpbGVyXFxcL1RpbHNrdWRcXFwvQXJlYWx0aWxza3VkXFxcL01pbGpvZV9vZWtvbG9naXRpbHNrdWRcXFwvMjAxN19taWxqb2Vfb2dfT0Vrb2xvZ2l0aWxzYWduXFxcL0JyZXZfT3JpZW50ZXJpbmdfdmVkX3VkbG9lYl9hZl8yMGFhcmlnX01WSi5wZGZcIixcImlkXCI6XCJhYzQyMWE4MjY3MWU0MWU1OTRhNTUyNjFjZjQ5NTdkYVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjEzZTQxZmVjYjM4Y2MxNzM2ZWYwMTA5NDA3MDhkNmI4MTY5NjMzYTBcIl19In0
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omkostningseffektiv og målrettet skove med potentiale for store naturværdier.  

Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan 

både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende. 

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de 

arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer 

og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig 

medvirken fra lodsejere. 

Se vejledningen her (der kan søges fra 3. juli til 3. september 2017.) 

Kilde: SEGES 

 

 Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov 

 Tilskud til skov med biodiversitetsformål er en del af aftalen om Naturpakken. 

Danmark har en forpligtelse til at beskytte truede dyre- og plantearter, og mange 

af disse arter er knyttet til levesteder i skove. Det er nødvendigt at tage særlige 

hensyn i skovdriften for at sikre levestederne for biodiversiteten. 

Tilskudsordningen kan søges af: 

- Private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en 

fond, forening eller lignende. 

- Kommuner med skov i Natura 2000-områderne. Kommuner kan kun søge 

tilskud til projekter, der har til formål at sikre Natura 2000 skovnaturtyper. 

Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er at bidrage til at sikre 

stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. I skov med biodiversitets-

formål tages de nødvendige hensyn ved at skabe muligheder for ekstensiv 

skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige 

vandstandsforhold. 

Se vejledningen her (der kan søges fra 3. juli til 3. september 2017) 

Kilde: SEGES 

 Tilskud til læhegn og småbeplantninger 

 Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet at yde tilskud til læhegn 

med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019. Ansøgningsrunden for 

tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger er åben fra 6. juli til 3. 

september 2017.  

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af aftalen om Naturpakken. Der 

http://mst.dk/media/133259/vejledning_privat-uroert-skov_2017.pdf
http://mst.dk/media/133294/vejledning_skov-med-biodiversitetsformaal-2017.pdf
http://mfvm.dk/natur/naturpakke/
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er etableret en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. 

supplement af eksisterende læhegn i det åbne land. Læhegn kan være 

værdifulde levesteder for biodiversitet i landbrugslandet og kan være med til at 

sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer. 

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem 

plantning af læhegn og småbeplantninger. Ordningen stiller krav til kvaliteten af 

beplantningerne, og projekterne prioriteres efter størrelse. Tilskudsordningen 

kan søges af private lodsejere. 

Sådan søger du om tilskud 

Ansøgning om tilskud til læhegn og småbeplantninger indsendes til 

Miljøstyrelsen. 

Henvendelser om tilskud til læhegn og småbeplantninger kan ske til 

Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller Miljøstyrelsens lokale tilskudsenheder. 

Se vejledningen her. 

Kilde: SEGES 

 Udbringning af zink på landbrugsjord 

 Med ændringen af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, der træder i 

kraft 1. august 2017, er der indført restriktioner for udbringning af husdyrgødning 

fra smågrise, der tildeles medicinsk zink. Restriktionerne er begrundet i at undgå 

en yderligere ophobning af zink i landbrugsjorden for at undgå en stigning i 

udledningen til vandmiljøet.  

EU-Kommissionen har i foråret 2017 besluttet, at brugen af medicinsk zink skal 

udfases over en 5-årig periode. Derfor må reglerne i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen forventes at være relevante i en kort årrække. 

 Zink er et essentielt næringsstof. Zinkmangel forekommer normalt ikke i 

Danmark, men er et stort problem i nogle områder i verden f.eks. Tyrkiet og Iran. 

Zink forekommer i jorden i forskellige forbindelser. Zink er bundet i lermineraler, 

hvor det ikke er tilgængeligt. Zink kan desuden være bundet til leroverfladerne, 

hvor det er i ligevægt med koncentrationen af zink i jordvæsken. 

Overskudstilførsel af zink resulterer i en immobilisering (meget hårdt bundet) af 

zink i jorden. Zinkkoncentrationen i jordvæsken og dermed tilgængeligheden af 

zink aftager med stigende reaktionstal. I dansk jord er det totale zinkindhold i 

gennemsnit 36 kg zink pr. ha i pløjelaget på sandjord og 96 kg på lerjord. 

Kontakt din rådgiver inden udbringning for yderligere rådgivning. 

Kilde: Planteavlsorientering 14. juli 2017 

mailto:mst@mst.dk
http://mst.dk/media/114068/miljoestyrelsens-lokale-tilskudsenheder.pdf
http://mst.dk/media/133297/vejledning-om-tilskud-til-laehegn-og-smaabeplantninger.pdf
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 Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler 

 Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler gældende for planperioden 

2017/2018 ligger nu på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

I vejledningen beskriver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blandt andet regler 

vedrørende gødningsregnskabet, gødningsleverancer, brødhvedeordningen, 

efterafgrøder, dyrkningsrelaterede tiltag, de ændrede harmonikrav og den nye 

fosforregulering. 

Se vejledningen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside 

 

Mark Udlæg af kløvergræs i sensommeren 

 Det er meget vigtigt, at udlæg af kløvergræs i efteråret sker til tiden. Hvis græs-

set sås inden den 10. august, kan man forvente mellem 1.000 og 1.300 FE mere 

pr. ha, end hvis man venter til omkring 1.september.  

De græsmarksblandinger (blandinger mellem græs og kløver), som bedst egner 

sig til udlæg sidst på sommeren, er blandinger, som har numrene: 20, 22, 35, 

42, 43, 45 og 47. (De anbefalede frøblandinger til græsmarker) 

Husk, når du køer græsblanding at tage stilling til, hvad græsmarken skal bruges 

til! Skal den bruges til afgræsning, så er det én af blandingerne 20, 22 eller 35. 

Skal marken kun bruges til slæt, er det blandingerne 42, 43, 45 eller 47.  

Drejer det sig om blandinger til heste, er det blanding 61. Til får blanding 52 eller 

53. 

Der er i forbindelse med heste og får tale om afgræsning. Til evt. slæt bruges 42, 

43, 45 eller 47, som er udprægede slætblandinger, og som skal høstes mindst 3-

4 gange pr. år. Sælger man græsensilage til malkekvæg, vil det typisk være ofte-

re.  

Det er vigtigt at græsfrø kun sås i 1-2 cm dybde. Sås frøene dybere, kommer de 

alt for dårligt op – i nogle tilfælde slet ikke. Når man sår i den rigtige dybde, vil 

man kunne se op til 10% af frøene i jordoverfladen.  

Hvis man sår i sit udlæg i begyndelsen af august, vil det ikke være nødvendigt at 

så dæksæd (typisk en tynd kornafgrøde), og man vil opnå en bedre græsmark. 

Kommer man hen i slutningen af august, bør der sås en mindre mængde dæk-

sæd. Det vil sige ca. 30 kg rug eller hvede. Vinterbyg kan anvendes, men kan 

give problemer med genvækst i foråret, når dæksæden slås af. 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ny-vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler-1/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ny-vejledning-om-gdsknings--og-harmoniregler-&cHash=4fbe4da7593eb1ae387006360fc1baac
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Kvæg Oplysninger til gødningsregnskabet er nu tilrettet for slagtekal-

ve 

 2016 blev reglerne ændret, således at alle kalve beregnet til opfedning kunne 

opfattes som slagtekalve, uanset køn. Begrebet tyrekalve og ungtyre forsvandt 

og er nu erstattet af slagtekalve. Ændringen gælder i Vejledning om Gødskning- 

og harmoniregler fra 2016/17. Nu er Oplysninger til gødningsregnskabet i 

udskriften ”Antal dyr til fælles indberetning” tilrettet, således at oplysningerne til 

gødningsregnskabet for planperioden kan trækkes i DMS med de rigtige 

kategorier. 

Hvis en kvie er markeret som slagtekvie, vil alle beregninger af vægt ske med de 

samme formler som for tyrene. Det er stadig landmandens eget valg, om han vil 

anse sit hundyr som slagtekvie eller som kvieopdræt. Hvis ikke hundyrene er 

markeret som slagtekvie i kvægdatabasen, så tæller de som opdræt. Det er 

også landmandens egen opgave at sikre, at alle dyr er registreret som ønsket. 

De automatiske registreringer fanger ikke alle situationer, og nogle af de 

automatiske registreringer er måske uønskede og skal ændres. 

I kvægdatabasen bliver alle kalve født i malkekvægsbesætninger efter en 

kødkvægstyr dog automatisk markeret som en slagtekvie og vil derfor blive talt 

med som slagtekalv. De såkaldte tyrekvier (kviekalv hvor tvilling er tyr) bliver 

også automatisk markeret som slagtekvie. 

Alle andre kviekalve forbliver som kviekalve eller kvier. Det betyder, at har man 

kviekalve, man gerne vil have beregnet som slagtekalve, så skal man selv 

markere dem som slagtekvier i DMS Dyreregistrering. Tilsvarende kan man 

fjerne markeringen, hvis der er dyr, man gerne vil have ind i avlen. Det er ikke 

muligt at lave disse ændringer i Webdyr. 

I kødkvægsbesætninger sker der ingen automatisk markering. Derfor skal 

slagtekalveproducenter, der evt. får kalve fra kødkvægsbesætninger være ekstra 

opmærksom på at få dyrene registreret som ønsket. 

Kilde: SEGES – Kvæg 19/7 2017 

 

Mark Regler for omlægning af fodergræs samt jordbehandling af af-

grøder forud for vårsæd 

 Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. 
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februar. Dog må de omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til 

fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg.  

Det gælder for virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 kr. fra 

plante- og/eller husdyravl, og som dyrker et areal på minimum 10 ha, der skal 

overholde reglerne for omlægning af fodergræs. Det gælder, uanset om 

virksomheden er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej. 

Autoriserede økologiske virksomheder er ikke omfattet af reglerne om forbud 

mod omlægning af fodergræs. 

Bemærk, at der også er tidsmæssige regler for jordbehandling forud for 

etablering af vårsæd. Ved jordbehandling menes alle former for jordbearbejdning 

– også nedmuldning af halm, overfladiske harvninger, grubning mv. 

Kontakt din rådgiver for yderligere oplysninger. 

 

Kvæg Fællesarrangement Kødkvægsregion Midt-Vest den 3. august  

Se hobbybesætning af kødkvæg (blanding af simmentaler og hereford) og fremvisning og      

fortælling om Danmarks største B & O Museum.  

Arrangementet foregår torsdag den 3. august kl. 18.30 på adressen: Åstrup Radiomuseum, 

Over Silstrupvej 4, 6933 Kibæk 

Pris for deltagelse: 175 kr.  

Læs 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, 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://www.sagro.dk/media/5721/faellesarrangement-aug-2017.pdf

