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Mark 

 

Stiger dine forsikringer også til nytår? 

Vil du have frie hænder til at skifte til et andet forsikringsselskab, vil du typisk 

skulle reagere inden 1. oktober.  

Læs hele artiklen her 

 

 

Udbringning af fast gødning i efteråret 

 I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast 

husdyrgødning og affald. Den største N-udnyttelse af gødningen opnås ved 

forårsudbringning. Hvor der er behov for efterårsudbringning, skal du være 

opmærksom på, at udbringningsperioden afhænger af jordtype og type af 

efterafgrøde. 

Udbring så vidt muligt fast gødning om foråret. Fast gødning har den største N-

udnyttelse ved forårsudbringning inden såning af vårsæd, roer og majs. Vær 

opmærksom på reglerne for, hvor og hvornår fast husdyrgødning og affald må 

udbringes. 

http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/stiger-dine-forsikringer-ogsaa-til-nytaar
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Fast husdyrgødning og affald (fast gødning) må ikke udbringes mellem den 15. 

november og 1. februar. Udenfor denne lukkeperiode må der udbringes fast 

gødning, dels før såning af afgrøde og i en etableret afgrøde. Bemærk dog, at 

der må nedpløjes fast husdyrgødning og affald fra 30. oktober til 15. november 

efter lovpligtige-, husdyr- og MFO-efterafgrøder med destruktionsdato 30. 

oktober. Det vil sige, at græsudlæg med destruktionsfrist 1. marts ikke må 

tilføres fast husdyrgødning. 

Kontakt din rådgiver, inden du udbringer husdyrgødning m.v., hvis du er i tvivl og 

har brug for mere information. 

Info Sådan påberåber du dig force majeur 

 Du kan påberåbe dig force majeure senest 6. oktober, hvis det ikke har været 

muligt at slå dit græs- eller brakareal senest 15. september, og det skyldes det 

usædvanlige regnvejr. Det kan du også, hvis dine dyr ikke har afgræsset dine 

marker tilstrækkeligt. For visse tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarea-

ler skal du have påberåbt dig force majeure senest 21. september. 

Hvis usædvanligt vejr har gjort det umuligt for dig at overholde fristen for slåning 

eller afgræsning, har du mulighed for påberåbe dig force majeure. Hvis der er 

tale om force majeure, vil Landbrugs- og Fiskeristyrelsen se bort fra fristen, når 

de sagsbehandler din ansøgning eller kontrolsag.  

 Sådan gør du: 

1. Send en mail til adressen mail@lbst.dk 

2. Skriv ”Force majeure” i emnefeltet på mailen 

3. Giv følgende oplysninger i mailen: 

 Navn 

 CVR-nummer 

 Adresse, hvis du ikke har et CVR-nummer. Du skal IKKE oplyse dit CPR-

nummer 

 Marknummer for de marker, hvor du ikke har kunnet overholde fristen 

grund af det usædvanlige vejr 

 Markbloknummer 

4. Beskriv din konkrete situation, som gør, at du ikke kan slå dine arealer, f.eks. 

jordbundsforhold, topografiske forhold for den konkrete mark, konkrete konse-

kvenser af nedbørsforholdene eller lignende. Du skal kunne redegøre for, at 

situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forven-

te. 

5. Vedhæft gerne fotos.  

mailto:mail@lbst.dk
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Du kan også sende oplysningerne i et brev. Du skal ikke rette i dit Fællesskema. 

Se mere på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

Mark Nu kan du bruge markbræmmer som MFO 

 Du kan allerede nu etablere markbræmmer på dine marker i omdrift og få både 

grundbetaling og grøn støtte for dem i 2018. Læs her, hvordan bræmmerne kan 

være støtteberettigede, og se filmen på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens 

hjemmeside. 

 

 

Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning er forlæn-

get i Nordjylland 

 Nedbørsmængden i Nordjylland blev frem til uge 36 så høj, at fristen for 

udbringning af flydende husdyrgødning til vinterraps og fodergræs forlænges 

indtil 15. oktober. I de øvrige regioner mangler op til 29 mm i uge 37 og 38, for at 

fristen også forlænges der. 

Da det har regnet betydeligt i de to uger, vil der sandsynligvis også åbnes for 

udbringning i resten af landet. Hold derfor øje med dagspressen. 

Heste Muk hos heste 

 Muk (dermatophilose) er en samlebetegnelse for 

hudinfektion i kodebøjningerne, der kan sprede 

sig over det nederste af hestens ben. Mudrede og 

våde folde spiller en stor rolle i denne sammen-

hæng. Huden beskadiges, når den hele tiden er 

fugtig, og derved opstår der sår, som danner gro-

bund for infektion.  

Muk viser sig som små knopper med sammenkli-

strede hår, der falder af. I værste fald opstår hævelser og revner med halthed til 

følge. Hvide aftegn er især grobund for muk.  

Milde tilfælde kan du behandle med antibiotika-holdig salve eller desinficerende 

midler, mens svære tilfælde behandles med antibiotika-indsprøjtninger i nogle 

dage. Det handler om at holde huden så tør og intakt som muligt. Du skal derfor 

tørre huden, hvis du har vasket det angrebne område, ligesom du ikke skal pille 

friske skorper af. I det hele taget er det godt at holde benene så tørre som mu-

ligt. 

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-paaberaaber-du-dig-force-majeure/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=sdan-pberber-du-dig-force-majeure&cHash=b96c26de6a4b4b361dd670f877f35c62
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-bruge-markbraemmer-som-mfo/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nu-kan-du-bruge-markbrmmer-som-mfo&cHash=c631468f607760dcb83098b3443f4ddd
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/nu-kan-du-bruge-markbraemmer-som-mfo/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nu-kan-du-bruge-markbrmmer-som-mfo&cHash=c631468f607760dcb83098b3443f4ddd
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Høns Lys til høns – hvis du vil ha’ æg 

 Hvis du ønsker, at havehønsene lægger æg i vinter, er det vigtigt, at de får lys. 

Hvis de ikke får lys, falder æglægningen næsten væk. Høns foretrækker at have 

lys 10-11 timer i døgnet – inkl. dagslys. Begynd senest i september med at 

tænde lys. Hvis hønsehuset er på nogle få m2, er en 7W lavenergipære 

tilstrækkeligt. 

Mindst 10 timer 

Der skal som sagt være lys 10-11 timer. Det er ikke så vigtigt, om du tænder 

nogle timer om morgenen og nogle timer til aften. Vil du gerne undgå, at en evt. 

hane ikke galer alt for tidligt, er det måske en idé ikke at have lys om morgenen. 

Et almindeligt døgnur til 20-25 kr. kan styre lyset. 

Det nævnes af nogle, at det er en ulempe at have lys om aftenen, da hønsene 

kan blive ”snydt”, så de ikke når at komme på pinden, inden lyset slukker. Det er 

normalt ikke noget problem, da hønsene normalt er gået på pinden, længe inden 

lyset slukker. 

Når du etablerer lys i dit hønsehus, så sørg for, at det er lavet ordentligt. Brug 

altid gummikabel, hvis kablet skal hænge i det fri og sørg for, at lampen m.v. er 

vandtæt. Lad evt. elektrikeren etablere anlægget, hvis du er i tvivl. Det kan være 

farligt for både dig og dine høns, hvis der sker en kortslutning. 

Arrangementer Store Markdag – økologisk planteavl 21. september 

 Kom til Store Markdag på Stenalt Gods d. 21. september 2017. Stenaltvej 8, 

8950 Ørsted. 

Dagen foregår med to forskellige spor (formiddag og eftermiddag) med 

fremvisninger af markforsøg og demonstration af maskiner. Sideløbende med 

forskellige præsentationer bl.a. en workshop fra projektet RowCrop. 

Se programmet og tilmelding her: www.tilmeld.dk/storemarkdag. 

Info Grøntsager kasseret til detail kan måske bruges i storkøkkener 

 Gartnertidendes nyhedsbrev fra 6. september skriver, at repræsentanter fra 

storkøkkenerne hos Grundfos og Region Midt sammen med Teknologisk Institut 

før sommerferien var på besøg hos grønsagsproducent Axel Månsson A/S i 

Brande. 

Arbejdet er en del af et projekt om madspild, og formålet med besøget hos 

Månsson var at forstå, hvornår og hvorfor udvalgte produkter ikke høstes til de-

tail, og om storkøkkenerne ville kunne aftage disse varer.  

http://www.tilmeld.dk/storemarkdag/arrangementet.html
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For køkkenrepræsentanterne var de fysiske skader dog ikke det store problem. 

Så længe der ikke er sygdom i grøntsagen, har køkkenpersonalet den faglige 

viden til at kunne udnytte produktet alligevel.  

Storkøkkener står typisk med en skarp tidsfrist for levering af maden, og de har 

ikke råd til at blive forsinket af at skulle bruge mere tid på at gøre grøntsagerne i 

stand.  

Indtil videre har man i projektet erfaret, at produkterne ikke kræver mere tid at 

klargøre, og i nogle tilfælde endda sparer tid. 

 

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

 


