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Info 

 

Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning er nu for-

længet i hele landet 

 Nedbørsmængden i efteråret er nu så høj, at fristen for udbringning af flydende 

husdyrgødning til vinterraps og fodergræs forlænges indtil 15. oktober i hele 

landet. 

Reglerne fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2, hvor der 

står, at udbringningsfristen for flydende husdyrgødning forlænges indtil den 15. 

oktober (til og med 14. oktober) i vinterraps og fodergræs, hvis der fra uge 30 til 

og med uge 38 er faldet mere end 30 procent over normalnedbøren – og hvis 

der fra uge 21 til og med uge 38 er faldet mere nedbør end normalen i henhold 

til DMI’s registreringer på regionsniveau. 

Disse kriterier er opfyldt i alle landets regioner med den nedbør, som er faldet til 

og med uge 37. 

 

Mark Vinterklargøring af græsmarker 

 Det er tid til sidste slæt i græsmarkerne. Det er vigtigt, at sidste slæt tages se-

https://www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/bek/Sider/bek20170865.aspx
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nest midt i oktober og helst inden 10. oktober, så græsset kan nå en passende 

bladmasse inden vinter.  

Bladmassen inden vinter kan styres via tidspunktet for sidste slæt og stubhøj-

den. Nogle vil udnytte det nuværende stabile vejr til at få bjærget sidste slæt 

med passende tørstofindhold og undgå strukturskader i græsmarken. Her kan 

stubhøjden med fordel sænkes til 5-6 cm, så græsset ikke når samme hurtige 

genvækst som den normale stubhøjde på 7 cm. 

På afgræsningsmarker, hvor græsset er over 20 cm inden vinter, kan det være 

nødvendigt at pudsen marken af. Afpudsningen skal ske, så der ikke opstår ska-

der på marken. Her kan stubhøjden med fordel sænkes til 5-6 cm, så græsset 

ikke når samme hurtige genvækst som den normale stubhøjde på 7 cm. Kom-

mer vi hen i slutningen af oktober, bør stubhøjden til gengæld være 1-2 cm høje-

re, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal. 

Tages sidste slæt medio oktober, bør stubhøjden til gengæld være 1-2 cm høje-

re end normalt, så græsset efterlades med tilstrækkeligt grønt bladareal. 

 

 Det er vigtigt at vurdere markerne 

medio oktober og lave en evt. afpuds-

ning senest 20. oktober. Græs udlagt i 

sensommeren er meget lidt modtage-

lig for sneskimmel, hvorfor disse mar-

ker ikke skal afpudses/høstes, da det 

ofte giver risiko for spor i marken. 

Græsset skal være i balance inden 

vinter – dvs. græsset skal være gået i 

”dvale” inden vinter – et højt kvælstof-

niveau i jorden og planterne får planterne til at fortsætte væksten, hvilket øger 

risikoen for udvintring. Derfor øges risikoen i marker med sen tildeling af større 

mængder gylle og gamle marker med højt kvælstofindhold i jorden, samt om-

kring gødnings- og urinpletter i afgræsningsmarken. 

Kalium virker som ”frostvæske” i planterne. Underskud af kalium øger derfor 

risikoen for udvintring. Der er flere steder høstet store græsudbytter. Som tom-

melfingerregel kan man regne med, at der bortføres 25 kg kali pr. 1000 FEN, der 

er bortført marken. Er der således høstet 10.000 FEN pr. ha, bør marken løben-

de være tilført 250 kg kalium pr. ha. Er kalitallet under 5 på grovsandet jord, og 

der er høstet mere kalium, end der er tilført, kan overvintringen forbedres ved at 

tilføre 50 kg kalium pr. ha umiddelbart efter sidste slæt, hvis det er taget rettidigt 

medio oktober. 
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Arrangementer Fremtidsfuldmagter 

For dig, der vil have indflydelse på dit liv, selvom du senere skulle blive ramt af syg-

dom eller en form for mental svækkelse. Se oversigt over gratis, lokale infomøder: 

 

Læs mere her. 

 

Sprøjteopdateringskursus for væksthus- og planteskole-

gartnere 

 GartneriRådgivningen A/S tilbyder et målrettet sprøjteopfølgningskursus for 

væksthus- og planteskolegartnere torsdag den 2. november 2017 i Odense.  

Har du endnu ikke været på sprøjteopdateringskursus, har du muligheden nu. 

Se mere om program, tilmelding og pris på gartneriraadgivningen.dk 

Kvæg Tang til køer 

 På SEGES’ årlige fodringsdag for konsulenter, forskere, landbrugsskolelærere 

m.fl. kunne man bl.a. høre professor fra Københavns Universitet Mette Olaf 

Nielsen fortælle om mulighederne for at anvende tang som foder til kvæg. 

Det særligt interessante ved tang er nemlig, at visse arter indeholder særlige 

bioaktive stoffer, der kan hæmme køernes metanproduktion i vommen med op til 

30 pct. Ifølge Mette Olaf Nielsen ved vi dog endnu ikke helt nok om de 

forskellige tang arters energi- og proteinværdi. Men vi ved, at der findes 

dyrkbare tangarter med en rimelig høj fordøjelighed hos kvæg (75 – 91 pct.) og 

et rimeligt højt proteinindhold (30 – 50 pct.). Det gør dem interessante som 

mulige alternativer til de sædvanlige foderemner – ikke mindst i takt med at 

forbedrede dyrkningsmetoder kan sikre konkurrencedygtige priser, 

forsyningssikkerhed m.m. 

På nuværende tidspunkt arbejder forskerne bl.a. på at finde ud af, hvad det er 

for fraktioner i tangprodukterne, der er ansvarlige for at hæmme 

metandannelsen. 

Info Find din lokale ekspert med viden om natur og naturpleje 

 Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i 

naturplejen. En liste med de lokale natureksperter er opdateret. Se listen på 

LandbrugsInfo 

  

http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/fremtidsfuldmagter
http://www.gartneriraadgivningen.dk/sproejteopdateringskursus_vaeksthus
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/pl_16_2996_4054.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Digitale kurser: Lær nyt hjemme i sofaen, f.eks. DMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi 

Det kan være svært at finde tid til at komme på kursus og særligt en hel dag. 

Den udfordring forsøger SEGES nu at imødekomme ved at tilbyde digitale 

kurser, som du kan tage ved din pc derhjemme, når det passer dig. 

De to første digitale kurser handler om Lean og DMS. De består begge af en 

række animationer og en forklarende speak, så der skal ikke læses noget. Især 

DMS kan være aktuelt for mange deltidslandmænd. 

I dette kursus lærer du at bruge Listeudskrifter i DMS Dyreregistrering. Klik for 

klik bliver de forskellige funktioner gennemgået, og efter kurset er du fortrolig 

med, hvordan du tilpasser en listeudskrift med oplysninger og kriterier, sorterer 

på oplysninger, laver kopier, navngiver en listeudskrift, og ikke mindst hvordan 

du bruger funktionen Min liste. Forløbet tager ca. 20 minutter og skal helst tages 

fra en pc eller alternativt en tablet, da felterne i DMS bliver meget små på en 

smartphone. 

Alle kurser er gratis og kan tages igen og igen. Du skal bruge det samme login, 

som du bruger til LandbrugsInfo og landmand.dk for at komme i gang.  

Du finder kurserne på www.seges.dk/akademi/digitalekurser  

Når du har logget ind, skal du klikke på ”Mine kurser” øverst for at se samtlige 

kurser. 

 

 

Landbruget kan høste store energibesparelser 

I dag står 4 ud af 5 dyrehold på landets kvæg- og svinebedrifter fortsat under kon-

ventionelle lysstofrør, og halvdelen af svinebedrifterne har ældre ventilationsanlæg 

med store besparelsespotentialer. 

Landbrug, der melder sig som testlandbrug, har chance for at vinde en gratis ener-

giscreening. 

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.seges.dk/akademi/digitalekurser
http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/landbruget-kan-hoeste-store-energibesparelser

