
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 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 44, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren 
 Landbrugsstyrelsen vil gerne være bedre 
 Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-nr.? 
 Ny og gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken 
 Effekt af svampemidler i korn 
 Udegående dyr 
 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring 2017 
 Drivhus-rengøring 
 Grundkursus i hindbærdyrkning 

Info 
 

Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren 

 At gylle under visse omstændigheder kan være livsfarligt, ved de fleste 
landmænd. Men når der er travlt på bedriften, glemmer du måske 
sikkerhedsrutinerne for håndtering af gyllen.  

De seneste uger har der været flere uheld med svovlbrinte på kvægbedrifter, 
hvor køer er omkommet. Sørg derfor for at have styr på bedriftens 
sikkerhedsrutiner – af hensyn til både dyrene og dem, der arbejder i stalden.   

Få en genopfriskning  i artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner 

 Landbrugsstyrelsen vil gerne være bedre 

 Landbrugsstyrelsen vil gerne gøre det så godt som muligt, uanset om du søger 
om støtte, får kontrolbesøg, ringer til styrelsen eller møder dem på de sociale 
medier. Derfor gennemfører de nu i samarbejde med Rambøll en undersøgelse, 
hvor de spørger jer om, hvor tilfredse I er med dem på en række områder. 

De håber på mange svar. Torsdag den 26. oktober blev der sendt en mail til en 
del af jer, som inviterer jer til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen løber 
frem til udgangen af uge 45.  

https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/kv-17-4067-Handle-hurtigt-ved-nedbrud-paa-gylleomroreren.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Udover svar på en række spørgsmål beder de også om forslag til, hvordan de 
kan gøre det bedre på forskellige områder. 

 Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-
nr.? 

 Giv Landbrugsstyrelsen besked snarest muligt, hvis de skal udbetale din 
arealstøtte til en kreditor eller til et andet CVR-nummer, end det du brugte, da du 
sendte fællesskemaet.  

Landbrugsstyrelsen udbetaler din arealstøtte til det CVR-nummer, som står på 
Fællesskema 2017, medmindre du har givet Landbrugsstyrelsen en anden 
besked. 

 Hvis Landbrugsstyrelsen skal overføre din grundbetaling, Økologisk Arealtilskud 
eller anden arealstøtte til en anden landmand, bank eller lignende, kan du give 
transport i støtten.  

Du skal sende transporterklæringen, så Landbrugsstyrelsen har den senest 3. 
november, hvis de skal garantere, at en udbetaling i december automatisk bliver 
ført videre. 

Har du fået nyt CVR-nummer efter ansøgningsfristen 21. april 2017? 

Hvis du har ændret din virksomhedsform, f.eks. fra et interessentskab til en 
enkeltmandsvirksomhed efter ansøgningsfristen og fået nyt CVR-nummer, skal 
du kontakte Landbrugsstyrelsen og oplyse, hvilket CVR-nummer støtten skal 
udbetales til. Det gælder også, hvis du har søgt i CPR-nummer, og du ønsker 
udbetaling til dit CVR-nummer. 

Du skal sende Landbrugsstyrelsen en mail med dit nye CVR-nummer snarest 
muligt. Send mailen til mail@lbst.dk. 

Hvis Landbrugsstyrelsen ikke får besked om nyt CVR-nummer i tide, udbetaler 
de til det gamle nummer, og så kommer støtten ikke frem til din konto. I det 
tilfælde kan du derfor først regne med at få din støtte i det nye år. For at sikre, at 
flest mulige landmænd får deres støtte så tidligt som muligt, går 
Landbrugsstyrelsen nemlig først i gang med at ”rydde op” i kontonumrene, når 
de har gennemført de store udbetalingskørsler i december måned.  

Selskaber, der ophører, skal kontakte Landbrugsstyrelsen, for at udbetalingen 
kan finde sted. Send dem en mail, så kontakter de ansøger for at få yderligere 
information. 

Du skal producentskifte dine miljø- og økologitilsagn 

Har du miljø- eller økologitilsagn, og du får nyt CVR-nummer, skal du huske at 

mailto:mail@lbst.dk
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sende en producentskifteerklæring. Den kan du finde på Landbrugsstyrelsen 
hjemmeside, hvor du også kan finde vejledning om producentskifte. 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

 

Mark 
 

Ny og gratis IPM app om ukrudt og skadevoldere i marken 

 SEGES har lavet en ny app, som ud fra synlige kendetegn er en hjælp til at 
artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken. App’en indeholder også 
information om IPM (Integreret plantebeskyttelse). 

IPM Tjek er en ny app, som kan bruges til at artsbestemme ukrudt og 
skadevoldere i marken ud fra synlige kendetegn. Udviklingen af app’en er sket 
med udgangspunkt i folderen Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i 
landbrugsafgrøder. Digitaliseringen har givet mulighed for mange flere billeder, 
artsbeskrivelser og vigtigst af alt, en nøgle til at bestemme ukrudt eller 
skadevoldere. 

Du får hjælp til at bestemme en skadevolder ved at angive de kendetegn, du kan 
se. Når du har angivet nogle kendetegn, får du en liste med eksempelvis de 
ukrudtsarter, som har de kendetegn, du har angivet. 

App’en giver også mulighed for at læse principper for IPM (integreret 
plantebeskyttelse), herunder at kendskab til skadevolderne er et af principperne 
for IPM. 

IPM Tjek er altid ved hånden på din mobil, da den også fungerer uden 
netadgang. Den kan hentes gratis på App Store og Google Play. 

IPM Tjek er udviklet med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen under indsatsen i 
Sprøjtemiddelstrategien for implementering af IPM. 

 

 Effekt af svampemidler i korn 

 Oversigten over effekten af de godkendte svampemidler er netop blevet revide-
ret. Jo flere stjerner, jo bedre effekt mod de enkelte sygdomme. Ud fra effekter-
ne kan de opnåede nettomerudbytter i forsøgene dog ikke direkte udledes. 

Se tabel 1 i dyrkningsvejledning: Svampemidler i korn. 

Skemaet er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Universitet og er baseret på 
resultater fra forsøg både fra Aarhus Universitet og Landsforsøgene®. Grundla-
get er forsøg med nedsatte doser. Der er en vis spredning i bekæmpelseseffek-
ten fra forsøg til forsøg, afhængigt af anvendt dosis, antal behandlinger, an-

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/
https://dyrk-plant.dlbr.dk/Web/%28S%281vl0qdnke2gebiwx2gpvplxl%29%29/forms/Main.aspx?page=Vejledning&cropID=70
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grebsniveau, og hvor lang tid efter sprøjtning effekten er målt. 

Se oversigten på LandbrugsInfo. Vær opmærksom på, at siden kræver login til 
LandbrugsInfo. 

Dyr Udegående dyr 

 Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende 
vejr, skal som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. 
Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal:  

• have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt 

• være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes 
hele vinteren 

• have adgang til frisk drikkevand 

• have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet 
af dyr 

• have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et 
tørt, strøet leje. Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt 
undtagelsesvis fraviges under visse naturforhold. 

Hvornår er det vinter? 

Ved vinterperioden menes månederne december, januar og februar. Perioder 
med vinterlignende vejr ses ofte i månederne november og marts, men der kan 
også være perioder med vinterlignende vejr tidligere på efteråret og i 
forårsmånederne. 

For heste, malkekvæg og afkom af malkekvæg gælder også nogle mere 
specifikke regler for dyr, der går ude hele døgnet. 

Heste 

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder 
med vinterlignende vejr, skal, jf. Lov om hold af heste, have adgang til et læskur 
eller bygning, hvor alle heste samtidig kan hvile på et tørt strøet leje. 

Krav til læskur eller bygning til udegående heste 

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af 
heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for 
gruppeopstaldning og skal være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første 
fire heste. For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens 
stangmål)2. 

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Korn/Sider/pl_pn_17_2439_Effekt_af_svampemidler_i_korn.aspx
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om adgang til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges, jf. 
bekendtgørelsen om udegående heste. 

 

 Kvæg 

Kvæg skal opfylde ovennævnte generelle krav. Der er ikke længere lempede 
forhold for særlige racer af kvæg, men reglerne gælder for alle racer. 

Får 

Får skal – ifølge Dyreværnsloven – behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr 
og vind i overensstemmelse med deres behov.  

Kravet om sikring mod vejr og vind gennem adgang til læskur eller bygning 
gælder ikke for får, der efter Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds 
opfattelser generelt anses for særligt hårdføre, forudsat, at de tilses dagligt og er 
forberedt på at gå ude. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at får skal have 
adgang til et tørt leje, hvor alle dyr kan hvile samtidig. 
 

Heste Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsfø-
ring 2017 

 Find regelsættet på LandbrugsInfo 

Have Drivhus-rengøring 

 Drivhuset skal vaskes, så snart de større planter har 
forladt huset. Især drivhuse, hvor der har været agurker, 
er det vigtigt at få vasket. Det skyldes både, at overvint-
ring af spindemider begrænses, og meldug hæmmes. 
Har du planer om at skifte jorden i drivhuset, er det også 
nu, det skal gøres. Hvis der hovedsagelig dyrkes toma-
ter, er det ikke så vigtigt, men bl.a. agurker vil gerne 
have frisk jord nu og da. Husk, at hvis du bruger køk-
kenhavejord til at skifte jorden med, bør det ikke være jord, hvor der har været 
dyrket kartofler, peber, squash og græskar. Disse afgrøder angribes typisk af de 
samme sygdomme som f.eks. tomater og agurker.  

Hvis man ikke orker at skifte jorden, er det vigtigt at få rådne planter og andet 
organisk materiale ud inden vinter, så drivhuset kan stå tomt for planter vinteren 
over. 
 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-og-registrering/Sider/Regelsaet_stambogsforing.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Arrangementer Grundkursus i hindbærdyrkning 

 GartneriRådgivningen A/S tilbyder et to-dagskursus i hindbærdyrkning, hvor 
målet er at give dig en grundlæggende viden om at dyrke hindbær. Kurset 
afholdes den 4.-5. december i Odense. Der er indlagt et besøg hos en 
hindbæravler.  

Hindbærproduktionen i Danmark er ganske lille set i forhold til f.eks. Norge. At 
dyrke hindbær i jord ligner jordbærproduktion meget, og modningstidspunktet 
lapper over med de sene jordbærsorter. Derfor kan sommerhindbær være et 
godt supplement til en eksisterende jordbærproduktion, som du sælger direkte.  

Læs mere om kurset på Gartnerirådgivningens hjemmeside 

 
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.gartneriraadgivningen.dk/upl/website/kursushindbaerdyrkning/ProgramgrundkursushindbrOdense2017.pdf

