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Afslag på ansøgning om forlænget frist for udbringning af fly-

dende husdyrgødning 

 Mandag den 9. oktober ansøgte Landbrug & Fødevarer om forlænget frist for 

udbringning af flydende husdyrgødning på grund af den ekstraordinært store 

nedbørsmængde i dette efterår.  

Den 13. oktober har Miljø- og Fødevareministeren imidlertid meddelt afslag på 

ansøgningen. 

 

Kvæg Kontrolbesøg i kvægbesætningen – hvad bør du vide? 

 Se, hvad du bør vide, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrolbesøg, på Land-

brugsInfo 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Sider/Kontrolbesoeg-sept17.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Sider/Kontrolbesoeg-sept17.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Økologi Omlægning til økologi – korte oversigter 

 SEGES økologi har udarbejdet nogle korte oversigter over de vigtigste regler inden 

for økologisk planteavl, økologisk kvægbrug, økologiske slagtekyllinger og et 

eksempel på et omlægningsforløb. 

Du kan finde de korte oversigter på LandbrugsInfo. Vær opmærksom på, at siden 

kræver login. Hvis du ikke har et login til LandbrugsInfo, kan du kontakte din lokale 

økologirådgiver. 

 

 

Kvæg 

 

Du må godt undlade at lukke økologisk kvæg på græs, hvis det 

regner meget 

 Økologisk kvæg skal være på græs frem til 1. november. Det kan give problemer, 

når vi som i år har haft meget nedbør. Det er dog muligt at flytte kvæget eller lukke 

dyrene på stald, når vejr- og jordbundsforhold gør det nødvendigt. 

Økologisk kvæg skal være på græs frem til 1. november under forudsætning af, at 

vejr og jordbundsforhold tillader det. Hvis der er faldet så store mængder regn, at 

kvæget ikke kan være på græsarealerne, uden at de generes af forholdene, eller 

at de træder jordbunden op og dermed ødelægger græsset, bør de flyttes til 

mindre vandlidende arealer, hvor du eventuelt kan suppleringsfodre dem. 

Økologireglerne giver også mulighed for, at du kan tage kvæget på stald, når det 

er nødvendigt. Hvis du er nødt til at tage dit kvæg ind, skal du notere og begrunde 

det i logbogen. Du kan eventuelt vedlægge et udskrift fra DMI, der viser 

nedbørsforholdene i det relevante område og billeder af græsarealerne.  

Reglerne er beskrevet i ”Vejledningen for økologisk jordbrugsproduktion” afsnit 

16.3. Se mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

Kilde: Landbrugsstyrelsen 3. oktober 2017. 

Arrangemen-

ter 
Økologi-kongres 2017 

 Så er der åbnet for tilmeldingen til Økologi-Kongres 2017. Du kan tilmelde dig på 

kongressens hjemmeside: https://okologi-kongres.dk/tilmelding/  

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologisk-drift/sider/startside.aspx
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Vejledning_til_oekologisk_jordbrugsproduktion/Okologivejledning_April_2017.pdf
https://okologi-kongres.dk/tilmelding/
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Du sparer 200kr, hvis du tilmelder dig inden d. 29. oktober, og sidste frist for til-

melding er d. 19. november 2017. 

Kongressen byder på ikke færre end 55 tematiske møder med den nyeste viden 

fra alle dele af økologien. Emnerne går fra foderoptimering over recirkulering af 

samfundets restprodukter til debat om klima og miljø. Og der tages fat om centrale 

udfordringer i økologen med nogle af Danmarks førende eksperter og debattører 

ved roret. 

Kongressen afholdes den 29.-30. november 2017 på Comwell Kolding. 

Frø De anbefalede frøblandinger 2018 

 De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er nedlæggelsen 

af blanding Ø46. 

De anbefalede frøblandinger er udarbejdet af Det Permanente 

Frøblandingsudvalg. Udvalget har som formål, at der udbydes egnede blandinger 

af græs samt græs og græsmarksbælgplanter til dyrkning og udnyttelse på arealer 

med forskellige dyrkningsforhold og til forskellig anvendelse. Udvalget består af et 

medlem fra hvert af de firmaer, der har sorter tilmeldt den danske sortsafprøvning 

for græsmarksplanter, to konsulenter fra DLBR samt repræsentanter fra SEGES 

HusdyrInnovation, PlanteInnovation og ØkologiInnovation. 

Ved køb af en anbefalet frøblanding er du garanteret den samme procentvise 

sammensætning af arter og typer, uanset leverandør. I de anbefalede 

frøblandinger indgår kun sorter, der er afprøvet i den danske sortsafprøvning 

indenfor de seneste 10 år. 

Eneste ændring i de anbefalede frøblandinger til 2018 er nedlæggelsen af 

blanding Ø46, da salget af blandingen har været vigende og meget lille de senere 

år. 

Du kan få en oversigt ved henvendelse til din rådgiver eller på LandbrugsInfo. 

Siden kræver login. 

Info Få hjælp af en oplandskonsulent, og læs nyt om minivådområder 

 Husk, at du kan få gratis rådgivning om kollektive virkemidler, der reducerer 

kvælstof. Minivådområder er et af disse virkemidler, og du kan nu læse om de 

krav, der stilles, hvis du vil anlægge et minivådområde under den nye 

tilskudsordning, der åbner 1. februar 2018.  

Bekendtgørelsen for minivådområder har været i høring, og du kan nu læse om de 

krav, der er for ordningen, hvis du ønsker at ansøge om at etablere et åbent 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Afgraesning/Sider/pl_17_4069_012_pn_de_anbefalede_froeblandinger_2018.aspx
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minivådområde. Du kan læse mere om, hvad et minivådområde er, hvor det er 

muligt at placere minivådområder og om de opdaterede krav på 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

Tilskudsordningen åbner 1. februar 2018. 

Oplandskonsulenterne er klar til at hjælpe dig 

Oplandskonsulenterne er et team af konsulenter, der tilbyder gratis rådgivning om 

de kollektive virkemidler, der findes til reduktion af kvælstof. Som ansøger under 

minivådområdeordningen har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et 

minivådområde på din bedrift. 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 

 

Arrangemen-

ter 
Årets regionsmøder bliver til dialogmøder 

 Mød formand for L&F, Kvæg 

Christian Lund, afdelingschef 

Trine Barrett og sektordirektør 

Gitte Grønbæk.  

Korte intense dagmøder med 

dialogen og debatten i højsæ-

det. Det er konceptet, når L&F 

Kvægs sektorbestyrelse i år 

tager på tur rundt i landet for at 

møde kvægbrugerne på det, 

som tidligere hed regionsmø-

der, men som nu har fået navneforandring til dialogmøder. 

”Vi har valgt at ændre form på 

møderne i år. Kvægbrugerne 

er generelt velinformerede om fagligt nyt. Derfor mener vi, at alle parter vil have 

størst udbytte af dialog og debat omkring de politiske og faglige udfordringer, som 

optager kvægbrugerne mest. Og sammen kan vi drøfte muligheder og løsninger”, 

forklarer sektordirektør Gitte Grønbæk. Møderne er primært placeret i dagtimerne 

og varer to timer.  

”Vi håber, at kvægbrugerne har lyst til at komme og være med til at debattere ud-

vikling og fælles indsatser i vores erhverv,” lyder det fra sektordirektøren. Der er 

blandt andet lagt op til en drøftelse af god ledelse og attraktive arbejdspladser, 

digital foderstyring, bæredygtigt kvægbrug og større udbytte af sundhedsrådgiv-

Fra venstre: Christian Lund, Trine Barret og Gitte 
Grønbæk. Foto: SEGES 

http://lbst.dk/landbrug/natur-og-miljoe/minivaadomraader/
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/faa-hjaelp-af-en-oplandskonsulent-og-laes-nyt-om-minivaadomraader/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=f-hjlp-af-en-oplandskonsulent-og-ls-nyt-om-minivdomrder-&cHash=a239ee91382b440102a9700ec1c3ebc9
https://www.landbrugsinfo.dk/Landmanddk/Kvaeg/Konverterede billeder/kv-17-AArets-regionsmoder-bliver-til-dialogmoder.docx/bfd0af1b8828bb9c49d6d36a8a1bbf0023e3bb07.jpeg
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ningen. Under sidstnævnte deltager Den Danske Dyrlægeforening, repræsenteret 

ved formand for faggruppen Kvæg, dyrlæge Jens Philipsen 

Efter mødet vil der være mulighed for at netværke.  

 

 

 
 

Dato og tid Sted 

Man. 23. okt. Kl. 

10.00 

Vestjylland Nord 

Landbo Limfjord, Skive 

Tirs. 24. okt. Kl. 10.00 
Østjylland 

LMO, Hinnerup 

Ons. 25. okt. Kl. 10.00 
Nordjylland Nord 

LandboNord, Brønderslev 

Ons. 25. okt. Kl. 19.00 
Nordjylland Syd 

AgriNord. Aalborg SV 

Tors. 26. okt.  Kl. 

19.00 

Vestjylland 

Aulum Fritidscenter, Aulum 

Man. 30. okt. Kl. 

10.00 

Vestjylland Syd 

SAGRO, Esbjerg 

Tirs. 31. okt. Kl. 12.30 
Bornholm 

Bornholms Landbrug, Åkirkeby 

Tirs. 31. okt. Kl. 19.00  
Østlige Øer 

VKST, Sorø 

Ons. 1. nov. Kl. 10.00 
Sønderjylland 

Agerskov Kro, Agerskov 

Man. 6. nov. Kl. 10.00 
Fyn 

Centrovice, Vissenbjerg 

  
 

 Regionale møder – Planteproduktion 2017 

 Sektorbestyrelsen Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til regionale 

møder i oktober, november og december 2017 med fokus på resultater og nye 

muligheder i planteproduktionen.  

Fra den 25. oktober til den 6. december afholder Sektorbestyrelsen Landbrug & 

Fødevarer Planteproduktion en række regionale møder. 
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Mød op og hør, hvor planteavlen er på vej hen og deltag i debatten. 

 

De syv synder og høj faglighed - Hvad er mulighederne i dansk plantepro-

duktion? 

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til Regionale møder 2017, hvor 

du blandt andet kan høre mere om De Syv Synder, det faglige og politiske arbejde 

bagved og et blik på fremtidens muligheder for dansk planteproduktion. 

På mødet vil Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion, Troels Toft, sek-

tordirektør for Planter, SEGES samt Niels Peter Nørring eller områdedirektør An-

ders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer optræde.  

Undervejs vil der også være mulighed for spørgsmål og debat.  

Der er gratis adgang for alle interesserede.   

Se tilmeldingsinformation på næste side. 

Se også annoncen om Regionale møder 2017. 

 

 

 Region Sted Tilmelding 

Sjælland 

25. oktober 

kl. 19.00-

22.00 

Landbrugsskolen Sjæl-

land, 

Finderupvej 8 

4270 Høng 

sup@rts.dk  

Sydhavsøer-

ne 

26. oktober 

kl. 19.00-

22.00 

VKST 

Agrovej 1 

4800 Nykøbing Falster 

Se arrangementer 

under VKST.dk eller 

tlf. 7027 9000t 

Sønderjyl-

land 

1. november 

kl. 19.00-

22.00 

 

 

Gråsten Landbrugsskole 

Fiskbækvej 15 

6300 Gråsten 

gl@gl.dk eller 

tlf. 7465 1024 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Filer/pl_17_066_Regionale_moeder_PlanteInnovation._b1.pdf
mailto:sup@rts.dk
http://www.vkst.dk/
mailto:gl@gl.dk
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Sydjylland 

14. november 

kl. 19.00-

22.00 

SAGRO 

Majsmarken 1 

7190 Billund 

Via 

sagro.dk/arrangementer 

Østjylland 

20. november 

kl. 19.00-

22.00 

LMO 

Trigevej 20, Søften 

8382 Hinnerup 

lip@lmo.dk eller 

tlf. 7015 4000 

Bornholm 

22. november 

kl. 13.00-

16.00 

Bornholms Landbrug, 

Rønnevej 1 

3720 Aakirkeby 

le@bornholmslandbrug.d

k 

tlf. 5690 7872 

Nordjylland 

30. november 

kl. 19.00-

22.00 

LandboNord 

Erhvervsparken 1 

9700 Brønderslev 

Via landbonord.dk eller 

tlf. 9624 2424 

Fyn 

4. december 

kl. 19.00-

22.00 

Dalum Landbrugsskole 

Landbrugsvej 65 

5260 Odense S 

ag@dalumls.dk 

tlf. 6313 2706 

Vestjylland 

6. december 

kl. 19.00-

22.00 

SAGRO 

Nupark 47 

7500 Holstebro 

Via sag-

ro.dk/arrangementer 

   
 

Arrangemen-

ter 
Faglig temadag om ægproduktion den 25. oktober 2017 

 Kom og få ny viden fra tre af de 

Fjerkræafgiftsfondsprojekter, som SEGES 

arbejder med i 2017 vedrørende 

konsumægsproduktion.  

Målgruppen er ægproducenter, 

medarbejdere samt branchens rådgivere og 

andre interesserede.  

http://www.sagro.dk/arrangementer
mailto:lip@lmo.dk
mailto:le@bornholmslandbrug.dk
mailto:le@bornholmslandbrug.dk
http://www.landbonord.dk/
mailto:ag@dalumls.dk
http://www.sagro.dk/arrangementer
http://www.sagro.dk/arrangementer
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsayLz-rWAhXHI1AKHdLdDsYQjRwIBw&url=https://pxhere.com/da/photo/562284&psig=AOvVaw2b5bCjUrsyDP7jmIgpndrl&ust=1507881537902708
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For at undgå overlap med andre arrangementer er præsentation af resultater fra 

projekterne vedrørende slagtekyllinger udsat til december 2017 samt 2018.  

 

 

 Program for faglig temadag om ægproduktion  

Tidsplan   

13.00 Velkomst 

  Emne Indlægsholder 

13.15–

13.45 

Ny husdyrgødnings-

regulering 

Torkild Birkmose, SEGES 

13.45–

14.30 

Spolorm i Sverige – 

hvordan håndterer 

man forebyggelse og 

behandling ? 

Magnus Jeremiasson, Svenske Æg 

14.30–

15.00 

Kaffe + kage 

15.00–

15.30 

Overgang fra 

hønnike til høne 

Niels Finn Johansen, SEGES  

15.30–

16.15 

Orm og mider i 

konsumæg-

produktionen 

Susanne Kabell, SEGES 

16.15–

16.45 

Anvendelse af 

Business Check  

Jørn Anker Weber, LandboSyd 

16.45–

16.55 

Afslutning 

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen bedes man tilmelde sig hos 

Birgit Beierholm, senest mandag den 23. oktober kl. 10 på e-mail adressen 

bib@seges.dk eller telefon 8740 5495. 

Yderligere oplysninger fås hos: Susanne Kabell tlf: 2171 7742, Niels Finn 

Johansen, tlf. 2171 7768 og Jette Søholm Petersen tlf. 2171 7715. 

 

mailto:bib@seges.dk
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Økologiske 

æg 
Regler for økologisk ægproduktion 

 SEGES Økologi har udarbejdet en kort oversigt over de vigtigste regler inden for 

økologisk ægproduktion og et eksempel på et omlægningsforløb. Se oversigten på 

LandbrugsInfo. Vær opmærksom på, at siden kræver login til Landbrugsinfo.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Omlaegning-til-oekologisk-drift/Sider/Oe-17-5752-Regler-for-okologisk-aegproduktion.pdf

