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Heste 

 
Bedækningsskema til indberetning af bedækning 

 Er du hingsteholder eller dyrlæge og skal indberette bedækninger med en 

avlsgodkendt hingst, kan denne blanket benyttes. Det er muligt at signere 

blanketten digitalt og indsende den pr. mail. Alternativt kan blanketten printes og 

sendes med almindelig post. Fristen for rettidig indberetning er 14 dage fra 

første bedækning.  

Find blanketten her: www.landbrugsinfo.dk/Heste.  

Kilde: SEGES Heste. 

 

 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-og-registrering/Sider/Bedaekningsskema.pdf?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=daily
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Mark Aflug flyvehavre og undgå spredning 

 Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for 

flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen 

to uger efter. 

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de 

bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en 

effektiv aflugning kan ske. Gå systematisk gen-

nem markerne ved f.eks. at følge de anlagte køre-

spor. Planterne skal luges op med rod, ellers kan 

planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyve-

havre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage 

for at få "efternølerne" med. Benyt også lejlighe-

den til at afluge besværlige græsser som f.eks. 

ital. rajgræs og agerrævehale, hvor dette er muligt. 

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbs-

bræmmer. En kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplan-

ter. 

 

 Behandlede arealer 

Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal ef-

terses. Enkelte flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene 

sprøjtninger på store flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder, 

hvor der plejer at være flyvehavre. Efter behandling med midler med delvis virk-

ning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes som lavere planter nede i afgrø-

den. 

Spredning af flyvehavre skal forebygges 

I flyvehavrebekendtgørelsen er der en række bestemmelser om oplysningspligt 

og håndtering af afgrøder fra arealer med flyvehavre: 

• Du skal oplyse køber af afgrøder om forekomst af flyvehavre 

• Sker høst med maskinstation, skal du oplyse om forekomst af flyvehavre 

• Ved salg og bortforpagtning skal du oplyse, om der forekommer flyvehavre 

• Halm og andet materiale, som formodes at indeholde levedygtige flyvehav-

rekerner, må du ikke sælge eller overdrage til andre 

• Produkter til konsum eller foder, som formodes at indeholde flyvehavre, må 

ikke overdrages endelig bruger, med mindre det er konstateret fri for flyve-

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb34nEnO7bAhUIaVAKHT2ZCvUQjRx6BAgBEAU&url=http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Botanik/Gr%C3%A6sordenen_(Poales)/flyvehavre&psig=AOvVaw3CGMWqVzuinbbDMSUx0rRz&ust=1529995762173023
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havre eller behandlet, så flyvehavrekerner ikke er spiredygtige 

• Høstmaskiner, der har været anvendt i afgrøder med flyvehavre, skal renses 

før de anvendes i andre afgrøder 

• Transport af varer med indhold af flyvehavre skal ske således, at spredning 

af flyvehavre ikke forekommer. Det vil i praksis sige overdækket. 

Kontrol 

Landbrugsstyrelsen giver ikke en bestemt frist til at afluge flyvehavre, da plan-

terne ikke må findes. Dvs. så snart planterne er synlige, skal de afluges. 

 Du kan søge om nye tilsagn til økologisk arealtilskud og tilsagn 

til pleje af græs og naturarealer fra 11. juni 

 Du skal søge nyt tilsagn i tilsagnsskemaet. Skemaet åbner for ansøgning 11. 

juni. Ansøgningen om nyt tilsagn til økologisk arealtilskud (ØA) og tilsagn til pleje 

af græs- og naturarealer (PLG) skal fra 2019 søges i tilsagnsskemaet. Hvis du 

søger tilsagn fra begge ordninger, skal du sende to ansøgninger, da du ikke kan 

søge begge ordninger i samme skema. 

Læs mere: lbst.dk/nye-tilsagn-til-oekologisk-arealtilskud. 

 

 
Husk, at du ikke må slå dine braklagte arealer 1. maj til 31. juli 

 Har du arealer, som du har anmeldt som enten brak, MFO-brak eller MFO-

bræmmer, må du ikke slå dem i perioden 1. maj til og med 31. juli 2019. Det 

skyldes hensynet til markvildtet, fx harer og jordrugende fugle. 

Der er dog visse undtagelser. Læs mere her: lbst.dk/nyheder/braklagte-arealer. 

 

 

 

Fjerkræ FjerkræNyt Nr. 4. - maj 2019 er på gaden 

 Læs bl.a. Alarmmodellerne, Tilbud om at få en bæredygtighedsanalyse, Indsats 

om brystbensfraktur efterlyser ægproducenter, der vil deltage i projektet mm. 

Læs nyhedsbrevet her: www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae. 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-soege-om-nye-tilsagn-til-oekologisk-arealtilskud-og-tilsagn-til-pleje-af-graes-og-naturarealer-f/?utm_campaign=du-kan-sge-om-nye-tilsagn-til-kologisk-arealtilskud-og-tilsagn-til-pleje-af-grs-og-naturarealer-fra-11-juni&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-du-ikke-maa-slaa-dine-braklagte-arealer-1-maj-til-31-juli-1/?utm_campaign=husk-at-du-ikke-m-sl-dine-braklagte-arealer-1-maj-til-31-juli&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae/Nyhedsbreve/Sider/FjerkraeNyt-4-_Maj-2019.pdf
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Får og væddere Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - maj 2019 

 Hitlisterne viser, hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden 

for hver race. Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder. 

Arrangementer Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jord-

brug 

 Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, 

udstillinger mv. inden for økologisk jordbrugsproduktion. 

Se arrangementerne her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi. 

 Stor international Kornfestival på Kalø 

 Har du husket at tilmelde dig til Kornfestivallen d. 26. – 28. juni på Kalø? Kom og 

få inspiration til dyrkning af nye kornsorter og udvikling af kvalitets kornproduk-

ter. 

Læs 

mere 

og 

til-

meld 

dig 

her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologiskkornfestival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Hitlister_for_faar_og_vaeddere.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Oekologiskkornfestival.aspx

