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Besætningsbesøg tirsdag den 4. september 2018, kl. 18.30 

hos Hanne og Steen Jørgensen, Neder Fiddevej 41, 6854 Henne 

Se hele programmet her 

 

http://www.ammeko.dk/wp-content/uploads/2018/08/Besætningsbesøg-i-tirsdag-den-4.-september-2018-ver3.pdf
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Info 

 
Her er dine muligheder, hvis dit 20-årige MVJ-tilsagn udløber i 2019 

 Landbrugsstyrelsen sender henover sommeren 2018 brev til de landmænd, der har 20-

årige tilsagn om Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ-tilsagn), som udløber i 

2019.  

Det brev, de sender dig, beskriver muligheder og begrænsninger for arealets videre 

funktion og anvendelse, afhængigt af om du ønsker at: 

1. indgå i et nyt 5-årigt tilsagn; Pleje af græs- og naturarealer 

2. benytte arealet som miljøfokusområde (MFO-brak) 

3. genopdyrke arealet (nu eller senere). 

Brevet er en generel orientering, og det indeholder ikke en specifik vejledning for det 

enkelte tilsagnsareal. 

Mark Udlæg af kløvergræs i efteråret 

 I år er tørken en stor udfordring, og det giver ikke mening at så nyt udlæg, før vandfor-

syningen er i orden. Normalt anbefaler vi, at kløvergræsudlæg etableres i første halvdel 

af august. I år ser det ud til, at vi bliver nødt til at gå på kompromis med såtidspunktet 

og afvente nedbør. 

 Det er sæson for udtagning af jordprøver 

 Udnyt efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det 

er længe siden, jorden er blevet analyseret. 

For at sikre det størst mulige udbytte og minimere udgifterne til 

kalk og gødning, er det vigtigt at kende indholdet af næringsstoffer i marken. Udnyt 

derfor efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden 

sidst er analyseret. Snak med din planteavlskonsulent om behovet for at få udtaget 

jordprøver. Vær speciel opmærksom, hvis du benytter kvægundtagelsesreglen eller vil 

undersøge om fosfor-loftet kan hæves på grund af lave fosfor-tal på ejendommen. 

Jordbundsanalyser viser, hvor store mængder næringsstoffer jorden stiller til rådighed 

for afgrøden. Med kendskab til jordens næringsstoftilstand, kan afgrøden gødes korrekt 

og derigennem opnå det bedste økonomiske resultat. Det anbefales, at få 

ejendommens marker analyseret hvert 5. til 7. år. Prøveudtagningen foregår typisk i 

perioden fra høst til vækstsæsonens begyndelse det efterfølgende forår. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi66dCX_uvcAhXQJFAKHeCSANwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hd2412.dk/jordproevebor&psig=AOvVaw2Cd0Pc1n1BPT5nQ0ssomRa&ust=1534316941960032
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Høsttidspunkt for kraftig tørkeskadet majs uden kolbeudvikling 

 Er hovedparten af planterne i en mark visnet, begyndt at knække ned og uden synligt 

støvfang i hunblomsten på nuværende tidspunkt, vil der næppe udvikles kolber efter 

regn. Tørstofindholdet i sådanne planter vil typisk ligge på mellem 18 og 20 pct., og der 

vil ikke ske nogen væsentlig stigning i tørstofindholdet. Der kan ikke forventes en 

stigning i udbyttet, og afgrøden kan høstes nu og samensileres med saftsugende 

foderemner, se plantenyt om Ensilering af tørkeskadet majs uden kolbeudvikling, men 

kan også ventes på, at majs, med kolbeudvikling på bedriften, bliver klar til høst. 

Disse planter kan fint anvendes til foder til fx ammekøer. De foreløbige analyser viser, 

at planterne har et højt sukkerindhold og et – for majs – meget lavt stivelsesindhold. 

Det betyder, at majsen mest kan betragtes som græs. Fordøjeligheden ligger omkring 

1,20 kg ts/FE. Tørstofprocenten er relativ lav, så vær opmærksom på saftafløb.  

Få regnet på om det er et fodermiddel, som kan indgå i din foderplan! 

Heste Herpesvirus hos heste, opdatering 

 Der er i en periode nu fulgt med i situationen med udbrud af en mere aggressiv type 

herpesvirus i enkelte besætninger på Fyn. Der er stadig ikke konstateret spredning til 

andre stalde og besætninger. 

Derfor afsluttes de officielle opdateringer, da situationen nu betragtes som stabil. 

 

 

 I forbindelse med udbrud af herpesvires er mange blevet opmærksomme på, hvor 

meget smitsom sygdom, der huserer blandt hestene hele tiden (herpes, kværke m.v.) 

For at begrænse smitten mest muligt, er hver enkelt hesteejer hele tiden ansvarlig for 

at holde øje med, om der er symptomer på smitsom sygdom i stalden eller hos ens 

egen hest, inden man lader den møde andre heste. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Herpesvirusafsluttendeopdatering. 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Majshelsaed-og-kolbemajs/Sider/pl_pn_18_ensilering_toerkeskadet_majs.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Herpesvirusafsluttendeopdatering1482018.aspx
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Mark Flere års høst af frøgræs og reglerne for efterafgrøder 

 

 
 

Årets udbytter og situationen i de nye ud-

lægsmarker gør det interessant at høste et 

ekstra år på en eksisterende frømark. I den 

forbindelse er der nogle regler, der skal 

overholdes. 

Den tørre og varme sommer har kostet 

udbytte i de fleste frømarker. Samtidig har 

vejret påvirket etableringen af det nye udlæg. Mange udlægsmarker kæmper lige nu 

med at komme i gang, og i mange marker vil der være ”huller” i bestanden. En måde at 

kompensere for denne situation kunne være at høste et ekstra år på et eksisterende 

areal. Rent fagligt kan det godt lade sig gøre. Det ved vi fra udlandet. Udfordringen i 

Danmark er reglerne om de forskellige typer af efterafgrøder. Det, man som frøavler 

skal være opmærksom på, er arealets status som eventuel efterafgrøde. 

MFO-græsudlæg 

Er et nyt udlæg tilmeldt som MFO-græsudlæg, kan den tælle som MFO i dette efterår, 

og der må høstes frø på arealet i 2019. I denne situation skal man som avler dog være 

opmærksom på de begrænsninger, der ligger i anvendelsen af pesticider på arealet i 

efteråret 2018. 

Pligtige, husdyr- eller målrettede efterafgrøder 

Er arealet tilmeldt som pligtig, husdyr- eller målrettet efterafgrøde, og du vælger at 

høste frømarken et år mere, og derfor ikke efterfølges af en forårssået afgrøde, så skal 

der etableres efterafgrøder på andre arealer, eller findes alternativer for at opfylde 

kravene for disse typer efterafgrøder. Alternativt skal du vælge at få reduceret kvæl-

stofkvoten i 2019. 

Kontakt din rådgiver hvis du er i tvivl! 

Kilde: Plantenyt 

 Tørke: Generel dispensation fra krav om fast græsningstryk frem til 31.8. 

på arealer med tilskud til pleje af græs- og naturarealer 

 Hvis du har tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, kan du på grund af den 

tørre sommer fjerne dine dyr fra tilsagnsarealet fra i dag for resten af perioden frem til 

31. august, uden at skulle søge om dispensation. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8dPAs_HcAhXOL1AKHSWWAw4QjRx6BAgBEAU&url=https://landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2014/4/4/NytframarkenomAmistarModdusogPlenum.htm&psig=AOvVaw1xtx9mWe421dpkplb0buUf&ust=1534503000291400
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 Læs mere her: lbst.dk/nyheder/toerke-generel-dispensation. 

 Tørke og efterafgrøder: Hvad kan du gøre nu? 

 Regeringen har besluttet at udskyde fristen for såning af efterafgrøder i år med 14 

dage. Derudover har regeringen besluttet at give øget mulighed for at tage slæt af 

efterafgrøderne. 

Nyt for pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, målrettede efterafgrøder og MFO-

efterafgrøder: 

Fristen for såning af efterafgrøder udskydes i år til 3. september. Datoen for tidligste 

destruktion af efterafgrøderne udskydes tilsvarende til 3. november. Fristudskydelsen 

gælder både for efterafgrøder, der normalt har frist 20. august, og for efterafgrøder, 

der ellers skulle have været etableret senest 1. august. 

Hvis der kommer tilstrækkelig vækst i efterafgrøderne, kan du tage slæt af dem på 

betingelse af, at du kan sikre, at efterafgrøden fortsat er i vækst, efter du har taget 

slæt. Reglerne ændres, så dette i år også gælder for dine MFO-efterafgrøder. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/nyhed. 

Arrangementer Kursusdag for fåreavlere: God ernæring af lam øger bundlinje 

 Kom til kursusdag for fåreavlere og bliv 

opdateret på ny viden om ernæring af får og 

betydningen for udvikling af fostret, samt indlæg 

om optimal udnyttelse af græsmarken. Endelig 

indlæg om brug af Veterinærinstituttets analyser 

til bedre diagnoser af pludseligt døde får.  

Se program og tilmelding her.  

Tid og sted: Fredag den 21. september kl. 9.15 til 17.00 på Dalum Landbrugsskole. 

Mulighed for tilkøb af aftenarrangement, samt besætningsbesøg lørdag, den 22. 

september. 

 Seminar om produktion af græsprotein 

 Kom med til spændende seminar og hør om produktion af protein fra græs. Der vil blive 

præsenteret nøgleresultater fra tre store forskningsprojekter samt være mulighed for 

at besøge Aarhus Universitet, Foulums pilotanlæg. 

 

http://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/toerke-generel-dispensation-fra-krav-om-fast-graesningstryk-frem-til-318-paa-arealer-med-tilskud-til/?utm_campaign=trke-generel-dispensation-fra-krav-om-fast-grsningstryk-frem-til-318-p-arealer-med-tilskud-til-pleje-af-grs--og-naturarealer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
http://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nyt-i-forhold-til-toerke-og-efterafgroeder-hvad-kan-du-goere-nu/?utm_campaign=nyt-i-forhold-til-trke-og-efterafgrder-hvad-kan-du-gre-nu&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
http://teamfaareraadgivning.dk/kursusudbud/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil5YK6hPvcAhUDmrQKHYOVAGYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vitfoss.dk/news/faar-dine-faar-og-lam-vitaminer-og-mineraler-nok/&psig=AOvVaw1cwSLHygkqROksfqAEARZV&ust=1534834016431631
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Mandag den 17. september afholdes seminaret ”Lokalt og bæredygtigt proteinfoder fra 

grønne biomasser”, hvor de nyeste resultater fra tre store udviklingsprojekter omkring 

produktion af græsprotein bliver præsenteret. I seminaret indgår også en workshop, 

hvor muligheder og barrierer for grøn bioraffinering vil blive diskuteret. Derudover vil 

der også være mulighed for at få en rundvisning på Aarhus Universitet, Foulums pilot-

anlæg. 

 Se program og tilmelding her. 

Se baggrundsmateriale m.v. her: www.landbrugsinfo.dk/Energi. 

 SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om 

naturpleje 

 SEGES afholder i sensommeren og ef-

teråret en række gratis arrangementer, 

der skal sætte fokus på naturpleje. Må-

let er, at deltagerne får en god forståel-

se for de vigtigste tilskudsregler til pleje 

af naturarealer og mere viden om effek-

ten af naturplejen. 

Hvordan deltager du – og hvad passer til 

dit behov? 

Over sensommeren og efteråret, bliver der holdt 5 forskellige arrangementer rundt i 

landet. 

Arrangementerne omfatter både temadage og informationsmøder. Der er arrangemen-

ter som er relevante for både landmænd og rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrange-

ment du deltager i, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje. 

Herunder, hvad du skal være særligt opmærksom på for at opfylde de betingelser, der 

er, når du søger tilskud til naturpleje. Du vil også høre og se eksempler på nogle land-

mænds praktiske erfaringer med naturpleje og få viden om, hvilke hensyn der skal ta-

ges for at tilgodese de vilde dyr- og planter, som plejen skal tilgodese. 

Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temada-

gene bruger vi eftermiddagen på at besøg naturarealer, hvor der bliver udført naturple-

je med græssende dyr. 

 

 

 

https://inbiom.nemtilmeld.dk/71/
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/bioraffinering/Sider/170918Seminar-lokaltogbaeredygtigtproteinfoderfragroennebiomasser.aspx
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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

 

Læs mere om temadagene, og hvordan du tilmelder dig her: 

www.landbrugsinfo.dk/Miljoe. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/Naturpleje/Sider/hbh_20180515_Info_om_temadage_og_infomoeder.aspx

