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Info 

 
Nu bliver grundvandet kontrolleret for langt flere sprøjtemidler 

 Grundvandet vil fremover blive undersøgt for 400 

pesticider og nedbrydningsstoffer. I dag overvåges 

grundvandet kun for 40. 

Allerede fra i år bliver grundvandet undersøgt for 10 

gange flere stoffer end tidligere.  

En massescreening af ca. 350 nye pesticidstoffer, der ikke tidligere er målt for, 

sammen med de nuværende 41 pesticidstoffer på overvågningsprogrammet betyder, 

at grundvandet undersøges for næsten 400 forskellige pesticidstoffer. 

Læs mere her: mfvm.dk/nyheder/nu-bliver-grundvandet-kontrolleret. 

  

 

 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-bliver-grundvandet-kontrolleret-for-langt-flere-sproejtemidler/?utm_campaign=nu-bliver-grundvandet-kontrolleret-for-langt-flere-sprjtemidler&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail
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Red bierne - mens tid er 

 Insekter og andre bestøvere er under pres, og vi står over 

for en krise, hvor mangel på bestøvning påvirker både biodi-

versitet og fødevaresikkerhed negativt. 

Læs den udmærkede artikel fra Gartner Tidende, som har 

været bragt i bla. Politikken: www.gartnertidende.dk/stra-

tegi-skal-hjaelpe-bier. 

Mark 

 
Fremtidens satellitbaserede kontrol starter nu 

 Satellitbilleder bliver nu taget i brug i Landbrugsstyrelsens kontrol. Det er første skridt 

mod mindre papirarbejde for landmanden og færre fysiske kontrolbesøg på de 

danske marker, så det bliver lettere at være landmand.  

 Fra 2. september 2019 tager Landbrugsstyrelsen for første gang satellitbilleder i brug i 

kontrollen, så landmanden med et enkelt blik på et kort kan se, om han overholder 

betingelserne for at få landbrugsstøtte på sine marker. 

Læs mere: lbst.dk/fremtidens-satellitbaserede-kontrol-starter-nu. 

Info 

 
Formodet ulveangreb 

 Da der har været mistanke om ulveangreb i det midtjyske gen-

opfriskes regler for erstatning samt regler for anmeldelse. 

Skadelidte skal hurtigst muligt efter et formodet ulveangreb 

henvende sig til én af Naturstyrelsens ulvekonsulenter, så der 

kan ske en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede 

dyr. Det er vigtigt, at dødfundne dyr ikke håndteres eller flyttes, 

men dyret kan efter aftale med vildtkonsulenten tildækkes, så evt. DNA-spor ikke 

forurenes af andre dyr. 

Henvendelse sker til Naturstyrelsens vagttelefon på tlf. nr. 30 34 15 30.  

Vagttelefonen sikrer dig indgang til styrelsens ulvekonsulenter i tidsperioden kl. 8.00 

– 16.00, 365 dage om året. Opkald uden for tidsrummet 8-16 vil blive omstillet til en 

telefonsvarer, hvor man bliver rådgivet til håndtering af kadaver mm. Her har 

dyreholdere også mulighed for at indtale en telefonbesked og blive ringet op af en 

ulvekonsulent den følgende dag efter kl. 8.00. 

Se mere vedr. erstatning m.v. her: mst.dk/natur/formodet-ulveangreb. 

https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/faglig/2019/22-forskere-national-strategi-skal-hjaelpe-bier
https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/faglig/2019/22-forskere-national-strategi-skal-hjaelpe-bier
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/pressemeddelelse-fremtidens-satellitbaserede-kontrol-starter-nu/?utm_campaign=pressemeddelelse-fremtidens-satellitbaserede-kontrol-starter-nu&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/ulv/formodet-ulveangreb/
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Heste 

 

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! – en genopfriskning 

 Alle, der beskæftiger sig med heste, har igennem de senere år skullet forholde sig til 

en masse forskellige love og regler herunder EU–regler om bl.a. transport, foderhygi-

ejne, ejerforhold, konsumstatus og hestepas m.m. Vi har der foruden fået en national 

dansk lov om hold af heste. Den stiller krav til bl.a. opstaldning, motion, foder, tilsyn, 

håndtering, træning og stiller også krav om ansvarsforsikring på alle heste i Danmark. 

SEGES, Heste har udarbejdet en pjece - Se hele pjecen her: www.landbrugs-

info.dk/Heste/VigtigeRegler. 

 

Info Det vrimler med svampe derude 

 Den våde august måned og den efterfølgende varme har 

betydet, at naturen bugner af svampe. Naturstyrelsen guider 

her til jagten på efterårets guld i skovbunden. 

Se mere her: naturstyrelsen.dk/det-vrimler-med-svampe-

derude. 

Får og geder Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere samt for Boer og 

Nubiske geder - august 2019 

 Se hitlisterne her: www.landbrugsinfo.dk/faar-og-geder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Folder_VigtigeRegler_Netlow.pdf?download=true
http://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Folder_VigtigeRegler_Netlow.pdf?download=true
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/august/det-vrimler-med-svampe-derude/
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/august/det-vrimler-med-svampe-derude/
https://www.landbrugsinfo.dk/faar-og-geder/avl-og-registrering/sider/startside.aspx
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Info Lokale fødevarer betyder mest i Sverige og Norge 

 Opfattelsen af kvalitetsfødevarer er ikke helt ens i Danmark, 

Norge og Sverige. Det viser en ny forbrugerundersøgelse, 

der sammenligner forbrugernes holdninger til okse- og lam-

mekød i de tre lande.  

Hvis det skal være godt, skal det være produceret i ens eget 

land. National oprindelse forbindes typisk med høj kvalitet, 

dyrevelfærd, tillid til producenterne og fødevaresikkerhed. I 

Sverige er disse parametre dog meget vigtigere end i Norge, 

og Danmark er det land, hvor det tillægges mindst betydning. 

Det viser en ny undersøgelse af forbrugernes holdninger til okse- og lammekød i Dan-

mark, Sverige og Norge, foretaget af professor Karen Brunsø og videnskabelig assi-

stent Mathilde Tønnesen, Aarhus Universitet. 

Undersøgelsen viser, at det opfattes som særlig godt, når okse- og lammekød stam-

mer fra lokale producenter. Det synes man i hvert fald, hvis man bor i to af vore nor-

diske nabolande. Danske forbrugeres hovedfokus ligger på pris. Og pungen ligger også 

væsentlig dybere i den danske forbrugers lomme, end den gør hos vores nordiske na-

boer. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Lokale_fodevarer. 

Læs hele artiklen fra KvægNyt nr. 15/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Kvaeg/Koedproduktion/Sider/Kn_19_4089_Lokale_fodevarer_betyder_mest_i_Sverige_og_Norge.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=a4587eb84b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_10_45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-a4587eb84b-164893853
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/kvaegnyt/Sider/KvaegNYT_nr15_web.pdf

