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Du kan sende ændringer til fællesskemaet til og med 26. maj 

 Ansøgningsrunden for arealstøtte er afsluttet 1. maj, men hvis du har sendt dit fællesskema, 
kan du ændre i det, ligesom du kan overdrage betalingsrettigheder frem til og med 26. maj 
2020. Du kan også nå at sende et forsinket fællesskema frem til og med 26. maj 2020. 

Hvis du ikke har nået at sende dit fællesskema endnu, kan du stadig sende det via Tast selv-
service til og med 26. maj 2020. Vi nedsætter dog din støtte med 1 % pr. arbejdsdag, ske-
maet er forsinket. Dette gælder frem til 26. maj, som er fristen for at sende fællesskemaet 
forsinket. 

Det kan du ændre i fællesskemaet - du kan frem til og med 26. maj 2020:   

• op- og nedskrive arealer i fællesskemaet 
• tilføje og slette marker 
• tilføje og fjerne MFO-arealer 
• ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, du dyrker i perioden 15. maj til 25. 

juli 
• tilføje eller slette oplysninger om dit tilsagn på ØA, PLG eller MVJ-marker 
• tilføje eller fjerne markering for grundbetaling under artikel 32 
• flytte ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering til andre marker inden for 

samme ID15-område. Læs mere om dette længere nede i denne nyhed.  

Du kan kun tilføje marker, du havde rådighed over ved ansøgningsfristen 1. maj, og du skal 
anmelde alle de arealer, du havde til rådighed 1. maj. 

Du kan fortsat overdrage betalingsrettigheder 

Du kan sende overdragelser af betalingsrettigheder til og med 26. maj, hvis erhverver har 
indsendt sit fællesskema.   
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 Der er dog enkelte ansøgere, der kan få udsat fristen for at overdrage betalingsrettigheder, 
fordi de ikke har fået behandlet deres genoptagelsessag inden 12. maj.  

Kilde: Landbrugsstyrelsen 

Læs hele nyheden her:  lbst.dk/aendringer-til-faellesskemaet. 

  Bladrandbiller i hestebønner og ærter 

 De første meldinger om angreb af bladrandbiller i ærter og hestebønner er modtaget de se-
neste dage.  

Bekæmpelse kan være aktuel i de tidligste vækststadier ved i gennemsnit 1 gnav pr. plante. 
Vær også opmærksom på de små kløverplanter. Det ser ud til, at der er mange bladrandbil-
ler i år. Med hensyn til bekæmpelse og midler kontakt din planteavlsrådgiver. 

Bekæmpelse kan være aktuel i de tidligste vækststadier ved i gennemsnit 1 gnav pr. plante. 

      

Foto: Kasper Holm Kristensen, Velas 

 Husk at rengøre korntørringsanlægget før høst 

 Rengøring af korntørringsanlægget før høst udføres bedst et par måneder før høst. En god 
lang udtørring minimerer risikoen for skadedyr. Rengøring, eftersyn og klargøring af anlæg-
get udføres bedst før sommerferien. Start med en grundig rengøring med kost, trykluft og 
støvsuger. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Rengoring_af_korntorringsanlagget - (siden kræver 
login til LandbrugsInfo). 

 
 

Teknik til etablering af efterafgrøder 

 Sikker etablering af efterafgrøder i korn foretages bedst 
efter høst. Men al erfaring viser, at der ofte ikke er tid nok 
efter høst. Er etablering efter høst realistisk for dig?  

Konsekvensen ved sen etablering af efterafgrøder kan 
være små planter, der aldrig får magt. Vurdér om du har 
tilstrækkelig tid efter høst, og læg en strategi. 

Se mere her eller kontakt din maskinrådgiver: 
www.landbrugsinfo.dk/Afgroedeetablering - (siden 
kræver login til LandbrugsInfo). 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-sende-aendringer-til-faellesskemaet-til-og-med-26-maj/?utm_campaign=du-kan-sende-ndringer-til-fllesskemaet-til-og-med-26-maj&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Hoest-optagning-og-opbevaring/Straaafgroeder/Sider/pm_2439_Rengoring_af_korntorringsanlagget_for_host.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Afgroedeetablering/Sider/pm_20_4580_Teknik_til_etablering_af_efterafgroeder.aspx
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Foto: Hanne Thusgaard 
Madsen, FlexNyt 

 Landbrugsstyrelsen er begyndt at lægge luftfotos fra foråret 2020 i Inter-
net Markkort 

 Du får nu adgang til Forårsfoto 2020, hvor Landbrugsstyrelsen er begyndt at lægge luftfotos 
ind fra foråret 2020. Det er ikke den endelige version, men du kan bruge fotoet til at orien-
tere dig i, og kortene bliver opdateret løbende. 

Se mere her: lbst.dk/luftfotos-fra-foraaret-2020. 

Økologi Orientering om kommende regler for fodring i økologisk produktion – fra 
1. januar 2021 

 En ny økologiforordning træder i kraft til 2021. Det har blandt andet 
konsekvenser for fodring af økologiske dyr. 

Se oversigtstabel over kommende regler for fodring i økologisk produktion her. 

Mark Kend maskinen, før du bruger den 

 Den opdaterede udgave af ’Markens maskiner’ klæder dig på til at 
vælge de rigtige maskiner til markdriften – og til at få mest muligt ud 
af dem. 

Det er afgørende for bedriftens økonomi, at man vælger de rigtige 
maskiner til arbejdet i marken. ’Markens maskiner’ fra SEGES Forlag 
hjælper dig med at træffe de korrekte valg og få mest muligt ud af 
maskinerne. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/PlanteavlKend-maskinen-foer-du-bruger-den 

 Ansøgningsrunden for skov med biodiversitetsformål er nu åben 

 Årets ansøgningsrunde for tilskud til skov med biodiversitetsformål 
er åben fra 1. maj 2020 og løber frem til 31. juli 2020. Det er pri-
vate skovejere samt kommuner med skov i Natura 2000-områder, 
der kan søge om tilskud til aktiviteter, der fremmer eller bevarer 
biodiversiteten og levesteder for truede skovtilknyttede arter. Der 
kan ydes tilskud til ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af 
træer til naturligt henfald, rydning af uønsket opvækst, særlig ind-
sats for arter samt etablering af naturlige vandstandsforhold. 

Læs mere om ordningen her: lbst.dk/skov-med-biodiversitetsformaal.  

Info Ferie i Danmark 

 Hvis du mangler idéer til sommerferien, så kan du nu slå dit telt op i endnu flere af statens 
skove. Corona-krisen betyder, at mange danskere har måttet ændre ferieplaner. Miljø-
minister Lea Wermelin udvider nu mulighederne for gratis overnatning i 77 nye statsskove i 
hele Danmark, hvor du frit må slå dit telt op for en nat. 

Se mere om mulighederne her: mfvm.dk/ferie-i-danmark 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landbofor-
ening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Lemvigegnens Land-
boforening, LandboSyd, Agri Nord og velas.  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 Jakob Lave, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vi-er-begyndt-at-laegge-luftfotos-fra-foraaret-2020-i-internet-markkort/?utm_campaign=vi-er-begyndt-at-lgge-luftfotos-fra-forret-2020-i-internet-markkort&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Oversigt_over_kommende_regler_for_fodring_oekologisk_produktion.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Sider/forlag_Kend-maskinen-foer-du-bruger-den.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunden-for-skov-med-biodiversitetsformaal-er-nu-aaben/?utm_campaign=ansgningsrunden-for-skov-med-biodiversitetsforml-er-nu-ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ferie-i-danmark-nu-kan-du-slaa-dit-telt-op-i-endnu-flere-af-statens-skove/?utm_campaign=ferie-i-danmark-nu-kan-du-sl-dit-telt-op-i-endnu-flere-af-statens-skove-&utm_medium=email&utm_source=fvm_nyhedsmail

