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Er dit sprøjtebevis opdateret? 

 Arbejder du i væksthus eller med kernefrugt, busk- eller stenfrugt, så tjek, om 

det er nu, du skal opdatere dit sprøjtebevis. 

Et sprøjtebevis eller -certifikat må ikke være mere end fire år gammelt. Det er dit 

ansvar, at dit sprøjtebevis eller -certifikat er gyldigt. 

Hvis du ikke med fire års interval gennemfører dit opfølgningskursus, mister du 

retten til at sprøjte, men sprøjtebeviset/-certifikatet bortfalder ikke.  

Ønsker du på et senere tidspunkt igen at opnå ret til at sprøjte, kan det ske ved, 

at du gennemfører et opfølgningskursus. 

GartneriRådgivningen afholder to sprøjteopdateringskurser i Odense i februar 

måned: 

Læs mere her: Væksthus og kernefrugt, busk- eller stenfrugt. 

 

 

http://www.gartneriraadgivningen.dk/sproejteopdateringskursus_vaeksthus
http://www.gartneriraadgivningen.dk/sproejteopdateringskursus-kernefrugt-busk-og-stenfrugt
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Arrangementer Se programmet for Kvægkongres 2018 

 Så er programmet for kvægkongres 2018 på plads. Man har samlet nyt fra ind- 

og udland, præsenteret af spændende oplægsholdere, så kongressen bliver to 

dage, hvor forhåbentligt selv de mest kræsne og videbegærlige kvægbrugere 

går hjem med ny viden og inspiration.  

Kongressen finder sted mandag den 26. og tirsdag den 27. februar i MCH Her-

ning Kongrescenter. 

Se programmet her: www.kvægkongres.dk, hvor du også tilmelder dig. 

Husk at tilmelde dig senest mandag den 19. februar for at spare gebyr på 100 kr. 

 

Info Ny økologibekendtgørelse for fjerkræ og kaniner trådt i kraft fra 

1. januar 2018 

 Ændringerne vedrører fjerkræ- og kaninproduktion. Der er ændringer i forhold til 

udearealets beplantning for konsumæglæggere og slagtekyllinger samt 

vedrørende slagtekyllingernes daglige tilvækst. 

Læs om ændringerne her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Fjerkrae 

 

Fjerkræ 

 
SEGES Fjerkræ-team 

 Fjerkræbranchen er i en rivende udvikling, og det forventes, at 50% af de æg, 

der sælges i Danmark, vil være økologiske inden 2025. 

SEGES har et Fjerkræteam, som består af en bred og solid vifte af faglighed. De 

arbejder målrettet på at levere de faglige løsninger, fjerkræproducenterne har 

brug for. De formidler og deler viden på temadage og kurser samt via mails, film, 

artikler og rapporter. De tilbyder også rådgivning i form af fjerkræfaglig sparring 

og praktiske løsninger til dig som producent, og arbejder med forskellige 

projekter. 

Se, hvordan du kommer i kontakt med Fjerkræteamet her: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Fjerkrae/Sider/SEGES_fjerkraeteam.asp

x 

 

 

http://www.kvægkongres.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Fjerkrae/Sider/5752_LI_artikel_ny_bekendtgoerelse_fjerkrae_kaniner.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Fjerkrae/Sider/SEGES_fjerkraeteam.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Fjerkrae/Sider/SEGES_fjerkraeteam.aspx
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OBS Frøblandinger til økologer – bemærk! 

 Økologiske landmænd skal være opmærksomme på de regler, der gælder i for-

bindelse med indkøb af frøblandinger til faunastriber, bi-venlige blomsterblan-

dinger, vildtblandinger og efterafgrødeblandinger. 

Disse frøblandinger administreres alle efter samme princip som kløvergræsblan-

dinger i henhold til økologireglerne og den økologiske frødatabase.  

Det betyder at:  

 Landmænd, der selv vil blande indkøbte økologiske og ikke-økologiske  

ubejdsede frø, skal følge de gældende dispensationstekster for de enkelte 

arter i frødatabasen. Hvis afgrøden ikke høstes, skal økologiske frø anven-

des, uanset om der er særlige forhold tilknyttet den pågældende sort. Det vil 

fremgå af frødatabasen, hvis en sort har særlige forhold – det kan eksem-

pelvis være tilfældet, hvis sorten ikke er afprøvet under danske eller tilsva-

rende klimatiske forhold. Hvis der indgår frø af en art, der ikke er oprettet i 

frødatabasen, skal der altid søges om dispensation hos Landbrugsstyrelsen. 

 

 Hvis en landmand beder et firma om at blande samme frøblanding af økolo-

giske og ikke-økologiske ubejdsede frø, gælder frødatabasens dispensati-

onstekster tilsvarende for de sorter/arter der indgår i blandingen. Det bety-

der, at hvis blandingen udelukkende består af økologiske frø og ikke-

økologiske frø af arter med ”generel tilladelse” i frødatabasen, så skal der ik-

ke ansøges om dispensation hos Landbrugsstyrelsen. 

 

 Hvis det er et firma, der laver samme frøblanding af økologiske og ikke-

økologiske frø og sælger til flere landmænd, skal firmaet sørge for, at der fo-

religger en godkendelse af frøblandingen fra Landbrugsstyrelsen. Dette 

gælder, uanset om frøblandingen er oprettet i den økologiske frødatabase 

eller ej. Landmænd, som vil bruge blandingen, behøver derfor ikke selv at 

søge om dispensation, når der indgår ikke-økologisk frø i den indkøbte blan-

ding. Men det er en forudsætning, at blandingen er godkendt af Landbrugs-

styrelsen, og det er derfor vigtigt at forhøre sig hos firmaet, der forhandler 

blandingen. 

Mark Bruger du egen udsæd af vårsæd? 

 Så er det vigtigt at tjekke kvaliteten, inden du sår hjemmeavlet udsæd. Det kan 

især blive aktuelt, da lagrene af udsæt til vårsæd er helt i bund. Der kan ofte 

spares omkring 150 kr. pr. ha ved brug af hjemmeavlet udsæd – men der er en 

risiko for tab ved manglende omhyggelighed.  
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Du bør altid tjekke tusindkornsvægten og spireevnen samt få lavet en 

bejdsebehovsanalyse, hvis du overvejer at så hjemmeavlet udsæd. Så kun en 

ren vare i en høj kvalitet og få den bejdset, hvis der er behov for det. 

Hvis man bruger hjemmeavlet udsæd, SKAL der betales forædlerafgift til 

sortsejeren. Forædlerafgiften er med til at betale udviklingen af fremtidens 

sorter. Afgiften varierer efter sort, og oplysninger om brug af egen udsæd kan 

indberettes til Danske Sortsejere på www.sortsejere.dk, hvorefter man vil 

modtage en faktura på forædlerafgiften. 

Du kan læse mere om, hvordan du gør her 

www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder 

Info 1. februar åbnede ansøgningsrunden for arealstøtte i 2018 

 Du kan søge om arealstøtte fra torsdag den 1. februar kl. 7.00 og frem til og med 

20. april. Du kan søge om grundbetaling, grøn støtte og miljø- og økologitilskud. 

Kundevejledere sidder klar til at svare på spørgsmål om fællesskemaet fra kl. 

7.00 på åbningsdagen. 

Frugt og bær Håndbog for frugt- og bæravlere 2018 

 Den nyredigerede Håndbog for frugt og bæravlere er netop udkommet. Hele 

bogen har været igennem den årlige revision, hvor alle tabeller og oversigter er 

blevet opdaterede. 

Læs mere om den nye håndbog her: www.gartnershop.dk. 

Info Udbringning af gylle fra 1. februar 

 Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. For at opnå 

en sikker og høj udnyttelse af gyllens næringsstoffer er det vigtigt, at gyllen 

udbringes til afgrøder med tidlig vækst og at undgå risiko for afstrømning til 

vandmiljøet – særligt i år! 

Husk, at du heller ikke må udbringe gylle på frossen eller snedækket jord. 

Endvidere skal du huske, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt 

søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, 

sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til 

boligformål. 

Kontakt din rådgiver, hvis du er i tvivl. 

 

http://www.sortsejere.dk/
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Korn/Vaarbyg/Sider/pl_18_2439_pn_Hjemmeavlet_udsaed.aspx
http://www.gartnershop.dk/H%C3%A5ndbog-for-frugt-og-b%C3%A6ravlere
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 Ansøgningsrunde for økologisk biavl 2018 er åben 

 Har du biavl som økolog, skal du indberette din honningproduktion til 

Landbrugsstyrelsen. I mellem den 1. februar og den 20. april 2018 kan du 

ansøge om at omlægge dine bigårde til økologisk produktion. 

Alle, som har eller gerne vil have økologiske bigårde, skal søge om godkendelse 

af placeringerne igennem Tast selv-service i skemaet, der hedder Økologisk 

Biavl. Du skal bruge skemaet til at indberette placeringerne i Internet markkort 

og oplyse omlægningsdatoer og navne for de enkelte bigårde. 

Læs mere om reglerne her: lbst.dk/nyheder-og-presse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunde-for-oekologisk-biavl-2018-er-aaben-fra-torsdag/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=ansgningsrunde-for-kologisk-biavl-2018-er-ben-fra-torsdag&cHash=670c60d55a4e552b44bd5b970eeeaaf2

