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Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-nr.? 

 Med mindre du giver Landbrugsstyrelsen besked om andet, 
udbetales din arealstøtte til det CVR-nummer, som står på 
Fællesskema 2018. 

Skal din støtte udbetales til en anden? 

Hvis Landbrugsstyrelsen skal overføre din grundbetaling, 
økologisk arealtilskud eller anden arealstøtte til en anden 
landmand, bank eller lignende, kan du give transport i støtten.  

Du skal sende transporterklæringen, så Landbrugsstyrelsen modtager den senest 2. 
november 2018, hvis de skal garantere, at en udbetaling i december automatisk bliver ført 
videre. 

Se her hvordan du gør: lbst.dk/nyheder/skal-din-stoette-udbetales-til-en-anden. 

 Du kan indberette gødningsregnskaber nu 

 Du kan nu indberette gødningsregnskab i land-
brugsindberetning.dk. De kommende dage be-
gynder Landbrugsstyrelsen at sende breve med 
indkaldelser, men du behøver ikke afvente 
dette, med mindre du er førstegangsbruger af 
landbrugsindberetning.dk. 

Fristen for indsendelse af gødningsregnskab er 
den 1. april 2019. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/goedningsregnskaber-nu. 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/skal-din-stoette-udbetales-til-en-anden-eller-har-du-faaet-nyt-cvr-nr-1/?utm_campaign=skal-din-sttte-udbetales-til-en-anden-eller-har-du-fet-nyt-cvr-nr&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-indberette-goedningsregnskaber-nu/?utm_campaign=du-kan-indberette-gdningsregnskaber-nu&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Heste, kvæg og får Udegående dyr 

 Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden 
og i perioder med vinterlignende vejr, skal som 
udgangspunkt være forberedt på og egnet til 
at være udegående. Det vil sige, at dyrene som 
udgangspunkt skal:  

• have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt 
fjerdragt 

• være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes hele 
vinteren 

• have adgang til frisk drikkevand 

• have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr 

• have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet 
leje. Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt undtagelsesvis fraviges 
under visse naturforhold. 

Hvornår er det vinter? 

Ved vinterperioden menes månederne december, januar og februar. Perioder med vinter-
lignende vejr ses ofte i månederne november og marts, men der kan også være perioder 
med vinterlignende vejr tidligere på efteråret og i forårsmånederne. 

For heste, malkekvæg og afkom af malkekvæg gælder også nogle mere specifikke regler for 
dyr, der går ude hele døgnet. 

Heste 

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinter-
lignende vejr, skal, jf. Lov om hold af heste, have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle 
heste samtidig kan hvile på et tørt strøet leje. 

Krav til læskur eller bygning til udegående heste 

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulv-
arealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for gruppeopstaldning og skal 
være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste. For hver yderligere hest skal 
der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2. 

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang 
til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges, jf. bekendtgørelsen om ude-
gående heste. 

Kvæg 

Kvæg skal opfylde ovennævnte generelle krav. Der er ikke længere lempede forhold for 
særlige racer af kvæg, men reglerne gælder for alle racer. 

Får 

Får skal – ifølge Dyreværnsloven – behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i 
overensstemmelse med deres behov.  

Kravet om sikring mod vejr og vind gennem adgang til læskur eller bygning gælder ikke for 
får, der efter Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelser generelt anses 
for særligt hårdføre, forudsat, at de tilses dagligt og er forberedt på at gå ude. Det er Føde-
varestyrelsens vurdering, at får skal have adgang til et tørt leje, hvor alle dyr kan hvile 
samtidig. 
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Mark 
 

Hvornår skal efterafgrøderne nedpløjes eller nedmuldes? 

 Ved høj risiko for udvaskning på 
sandjord i nedbørsrige områder bør 
du vente med at pløje eller på anden 
måde nedmulde efterafgrøden til 
foråret. 

Ved lavere risiko for udvaskning på 
lerjord i nedbørsfattige områder kan 
du med fordel destruere efter--
afgrøden efter fristen i efteråret. 

Hvornår skal efterafgrøderne nedpløjes eller nedmuldes? 

Fristen for nedpløjning eller anden nedmuldning af MFO-, pligtige, målrettede- og 
husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det vil sige, at fristen for destruktion er 3. 
november. 

Hvornår nedpløjning eller nedmuldning bør finde sted afhænger af jordtype, og hvilke 
efterafgrødearter du har sået. Jo større vinternedbøren er, jo større er afstrømningen af 
vand og dermed nitratkvælstof fra jorden. Afstrømningen og udvaskningen af kvælstof er 
tilsvarende også større, jo mere sandet jorden er. Derfor gælder, at du ved høj risiko for 
udvaskning bør vente med at pløje eller nedmulde efterafgrøden til foråret, mens du ved 
lavere risiko for udvaskning med fordel kan gøre det efter fristen i efteråret. Det gælder også 
for ikke-vinterfaste arter som især honningurt og gul sennep, fordi nedpløjning/nedmuld-
ning fremmer frigørelse af kvælstof fra efterafgrøden. 

Ved nedpløjning/nedmuldning på sandjord om foråret får du en større eftervirkning af 
kvælstof til gavn for afgrøden (og besparelse i indkøbt gødning) og en mindre kvælstof-
udvaskning. 

Ved nedpløjning om efteråret på lerjord i tørre områder får du en større eftervirkning af 
kvælstof end ved nedpløjning om foråret. Det gælder især for efterafgrøder af græs. 
Effekten på udvaskningen er den samme. 

Ved nedpløjning om foråret på lerjord i nedbørsrige områder (Jylland – bortset fra Djurs-
land) får du samme eftervirkning ved pløjning eller nedmuldning efterår og forår, men 
større effekt på udvaskningen ved nedpløjning om foråret. Hvis du erfaringsvis kan lave et 
godt såbed efter forårspløjning, bør dette foretrækkes. 

Kilde: Nanna Hellum Kristensen, PlanteInnovation, SEGES 

 Solsikker under danske himmelstrøg 

 Det er muligt at dyrke solsikker i Danmark – det må være kon-
klusionen efter to års forsøg med økologisk solsikkedyrkning på 
varme lokaliteter, men usikkert vejr kan påvirke høst og ud-
bytte. 

Solsikker – dyrkning under danske forhold 

I 2017 og 2018 har Seges Økologi Innovation haft forsøg med 
tidlige solsikkesorter dyrket på sydlige og varme lokaliteter i 
Danmark. Forsøgene skal bidrage til et større kendskab til dyrk-
ning af solsikker i Danmark og undersøge hvilke sorter, der er 
egnede til dyrkning under danske forhold. Økologisk dyrkning  
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 af solsikke kan være et alternativ til f.eks. vinterraps, da solsikke ikke har de samme proble-
mer med sygdomme og skadedyr og er langt mindre gødningskrævende. 

Fordele ved solsikker: 

• Højt olieindhold med flerumættede fedtsyrer 

• Presserest med højt proteinindhold og god aminosyresammensætning 

• Veludviklet rodnet 

-   Kan optage store mængder N fra jorden 

-   Efterlader jorden i god struktur 

-   Kan klare perioder med tørke 

• Kuldetålsom 

Kilde: Maja Eline Petersen, Økologi Innovation, SEGES 

Arrangementer Deltag i møder om vildtskader i marken og bæredygtig vildtforvaltning 

 I november har du mulighed for at deltage i møder om markvildt. Kom til møderne hvis dine 
marker er berørte af skader fra vildt, eller du bare gerne vil vide mere om emnet. Alle med 
interesse for emnerne er velkomne. 

Deltagelse i møderne er gratis. 

På møderne præsenterer vi den seneste nye viden på området samt idéer og løsninger til 
fremtidig forvaltning af hjortevildt og bramgæs i relation til landbrugsarealer og natur. 
Møderne er arrangeret af SEGES Planteproduktion og afholdes 26.11. og 28.11. på h.h.v. 
Djursland Landboforening og ROFI-Centret i Ringkøbing. 

Se program og tilmeld dig her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl. 
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 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til Regionale møder 2018, hvor du 
blandt andet kan høre mere om arbejdet i sektorbestyrelsen, det faglige og politiske arbejde 
hos SEGES, på Axelborg og et blik på fremtidens muligheder for dansk planteproduktion. 

På mødet vil Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion, Troels Toft, sektor-
direktør for Planter, SEGES samt Niels Peter Nørring eller områdedirektør Anders Panum 
Jensen, vand- og naturpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer optræde. 

Undervejs vil der også være mulighed for spørgsmål og debat. 

Der er gratis adgang for alle interesserede. 

Se annonce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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/Planteavl/Sider/281118_vildtskader_i_marken.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Filer/pl_18_Annonce_Regionale_Moeder_2018.pdf

