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Kvæg 
 

Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring 

 Når man som leder vil ændre en vane - fx lave en ny arbejdsfordeling, implementere en ny 
rutine på bedrifterne eller lave nye retningslinjer for opfølgning på kunder, så er der tale om 
en forandring. Og en af de ting man skal tage i betragtning, når man arbejder med 
forandringer, er de mennesker, der skal være med til at skabe de nye forandringer. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/SOP. 

 HUSK salmonella-blodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kvie-
hotel 

 Vi er godt inde i andet halvår af 2019. Husk derfor, at du skal udtage overvågningsblodprø-
ver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende 
ejendom – eller hvis du har kviehotel. Om der skal tages prøver én eller to gange afgøres af, 
hvor mange besætninger, der modtages dyr fra. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Salmonella-Dublin. 

OBS! Husk at søge om 20-årig fastholdelse til projektarealer 

 Du kan stadig nå at søge om tilsagn til 20-årig fastholdelse, hvis du har arealer, som indgår i 
projekter, der gennemføres i 2019. Landbrugsstyrelsen skal modtage din ansøgning senest 
2. september 2019. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/20-aarig-fastholdelse-til-projektarealer. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/SOP/Sider/Hi-19-5072-Fem-trin-som-hjaelper-til-at-skabe-forandring.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/SOP/Sider/Hi-19-5072-Fem-trin-som-hjaelper-til-at-skabe-forandring.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/Salmonella-Dublin/Sider/Kn19_2350_HUSK_salmonellablodprover.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Veterinaert-beredskab/Salmonella-Dublin/Sider/Kn19_2350_HUSK_salmonellablodprover.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-soege-om-20-aarig-fastholdelse-til-projektarealer/?utm_campaign=husk-at-sge-om-20-rig-fastholdelse-til-projektarealer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-soege-om-20-aarig-fastholdelse-til-projektarealer/?utm_campaign=husk-at-sge-om-20-rig-fastholdelse-til-projektarealer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Mark 
 

Alle ansøgere, som opfylder kravene, får tilskud til minivådområder 

 Landmændenes store interesse for at anlægge minivådområder får nu fødevareminister 
Mogens Jensen til at afsætte yderligere 60,6 mio. kr. Dermed imødekommes alle ansøg-
ninger, der opfylder kravene.  

I foråret 2019 blev der snakket rigtig meget minivådområder. Oplandskonsulenterne havde 
travlt i felten med at finde mulige beliggenheder, og landmændene overvejede, om det var 
noget for dem. Resultatet var, at en del af dem rent faktisk søgte.  

Nu ligger resultatet af ansøgningsrunden klar, og det viser, at landmændene gerne vil bygge 
minivådområder. De vil det så gerne, at hele den afsatte pulje til etablering af minivådom-
råder i 2019 blev totalt støvsuget og mere til, da der i alt blev søgt for 193,1 mio. kr. Dagens 
gode nyhed er, at fødevareministeren har bevilget penge til, at alle som har søgt og opfylder 
kravene kan komme i gang. 

Fakta om ansøgningsrunden 2019 

• 338 landmænd og lodsejere har søgt tilskud 

• 327 har i år søgt om tilskud til at anlægge et åbent minivådområde 

• 11 har søgt om tilskud til at anlægge et minivådområde med filtermatrice 

• Den samlede reduktion i kvælstofudledningen bliver på ca. 158 ton pr. år, hvis alle 338 
projekter bliver realiseret  

• Landmænd og lodsejere kan få dækket 100 procent af deres udgifter til at etablere et 
minivådområde. 

Læs pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet. 

 Husk at vildt- og bivenlige tiltag ikke behøver at blive slået årligt 

 Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå i flere år og samtidig opfylde betingel-
serne for grundbetaling og grøn støtte. 

Har du udlagt dele af et omdriftsareal som vildt- og bivenlig tiltag, er der ikke krav om, at 
plantedækket skal slås af på disse områder hvert år. Du kan derfor lade plantevæksten stå, 
så det kan være fødegrundlag henover vinteren. 

Har du et flerårigt tiltag, skal du dog begrænse opvækst af træer og buske, så der pr. ha ikke 
er mere end 100 spredte træer og buske over 1 meter i højden. 

Læs mere om vildt- og bivenlige tiltag og bliv inspireret til at komme i gang på markliv.dk. 

Husk det nye 2-årige aktivitetskrav på blomster- og bestøverbrak 

På arealer med blomster- og bestøverbrak gælder der fra 2019 et 2-årigt aktivitetskrav. Det 
betyder, at du ikke er forpligtet til at slå plantedækket i 2019, hvis du i 2018 har jordbe-
handlet og sået en blomsterblanding. 

På arealer, hvor du har etableret bestøver- eller blomsterbrak i 2019, kan du på samme 
måde lade plantedækket stå hele 2020. 

Læs mere om reglerne for grundbetaling i Vejledning om grundbetaling 2019 og i Vejled-
ning om grøn støtte 2019. 

 

 

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/efter-massiv-interesse-606-millioner-kroner-ekstra-til-minivaadomraader-i-2019/
https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/efter-massiv-interesse-606-millioner-kroner-ekstra-til-minivaadomraader-i-2019/
https://lbst.dk/landbrug/markliv/
https://lbst.dk/landbrug/markliv/
https://lbst.dk/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
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 Variation i landskabet er vigtigt 

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor der er 
føde tilgængelig hele året. Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket 
stå vinteren over, fx i markkanter og på pletter i marken. Det kan fx være på områder, hvor 
du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber. 

På markliv.dk kan du læse om, hvordan du bidrager til variation i landskabet. 

Kilde: Specialkonsulent, Anne Erland Eskildsen, Anlæg & Miljø, Miljø & Land, SEGES 

OBS! 

Sidste frist 20/8 

Husk, at fristen for at høste hovedafgrøden på marker med MFO-græsud-
læg er 20. august 

 Du må ifølge EU-reglerne ikke bruge plantebeskyttelsesmidler i MFO-græsudlæg i en 
periode på minimum otte uger efter høst af hovedafgrøden. For at muliggøre destruktion af 
græsudlægget til den generelle destruktionsfrist 20. oktober, er der derfor krav om, at 
hovedafgrøden er høstet senest 20. august. 

Du kan få udsat høstfristen! 

Kan du ikke nå at høste senest 20. august, kan du få to ugers udsættelse af høstdatoen, hvis 
du skriver til Landbrugsstyrelsen senest 20. august. Når du skriver til Landbrugsstyrelsen, 
udsættes den seneste høstdato af hovedafgrøden til 3. september. Bemærk, at det samtidig 
er nødvendigt at udskyde den tidligste destruktionsdato for dine MFO-græsudlæg til 29. 
oktober. 

Se hvordan du får udsat høsttidspunktet og de øvrige regler her: lbst.dk/nyheder/fristen-for-
at-hoeste-hovedafgroeden. 

Mark Kom med til temadage og infomøder om naturpleje, biodiversitet og vi-
den om tilskud til natur 

 SEGES afholdes en række temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 
5-årige tilskudsordning om pleje af græs- og naturarealer for både landmænd og rådgivere. 

Hen over sensommeren og efteråret, vil der blive afholdt temadage og infomøder rundt i 
landet. 

Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilket 
arrangement du deltager i, få viden om, hvilke hensyn der skal tages for at tilgodese de vilde 
dyr- og planter som plejen skal tilgodese, ligesom du vil få opdateret din viden om regler for 
tilskud til pleje af græs- og naturarealer.  

Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene 
bruger vi eftermiddagen på at besøge naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje med 
græssende dyr. 

Se de forskellige arrangementer og hvordan du tilmelder dig. 

www.landbrugsinfo.dk/Natur-og-arealforvaltning 

 
 

Agro Food Park og SEGES lader græsset gro til gavn for biodiversiteten 

 Hos Agro Food Park og SEGES vil vi gerne gøre noget ekstra for biodiversiteten og de vilde 
arter, vi deler området med. Derfor er vi begyndt at ’rode’ omkring bygningerne – det er helt 
med vilje. Målet er at gøre Agro Food Park til et bedre levested for planter, fugle, insekter og 
andre arter. 

https://lbst.dk/landbrug/markliv/
https://lbst.dk/landbrug/markliv/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-fristen-for-at-hoeste-hovedafgroeden-paa-marker-med-mfo-graesudlaeg-er-20-august/?utm_campaign=husk-at-fristen-for-at-hste-hovedafgrden-p-marker-med-mfo-grsudlg-er-20-august&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-fristen-for-at-hoeste-hovedafgroeden-paa-marker-med-mfo-graesudlaeg-er-20-august/?utm_campaign=husk-at-fristen-for-at-hste-hovedafgrden-p-marker-med-mfo-grsudlg-er-20-august&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-fristen-for-at-hoeste-hovedafgroeden-paa-marker-med-mfo-graesudlaeg-er-20-august/?utm_campaign=husk-at-fristen-for-at-hste-hovedafgrden-p-marker-med-mfo-grsudlg-er-20-august&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-fristen-for-at-hoeste-hovedafgroeden-paa-marker-med-mfo-graesudlaeg-er-20-august/?utm_campaign=husk-at-fristen-for-at-hste-hovedafgrden-p-marker-med-mfo-grsudlg-er-20-august&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Nyhed_LI_august.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/Nyhed_LI_august.aspx
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 Derfor har Agro Food Park i Skejby, hvor SEGES bor til leje, den seneste måned ændret må-
den, de omgivende arealer plejes på. Græsset slåes for eksempel ikke længere en gang om 
ugen. I stedet får det på udvalgte arealer lov til at vokse, og det har givet et helt fantastisk 
blomsterflor. 

Læs mere her: www.seges.dk/nyheder/vi roder med vilje. 

Info Tag et smut ind bag havelågen 

 I weekenden den 24.-25. august afholdes Haveselskabets årlige Havefestival, hvor ca. 300 
haveejere fordelt over hele landet byder velkommen inden for til deres små private 
haveparadiser. Det er inspirerende og meget interessant at høre historien om haven fra 
haveejeren selv. Det kan godt være lidt grænseoverskridende at gå ind i en andens have – 
men se efter det grønne skilt, så ved du, at du er velkommen. 

Se her mere om hvor der er åbne haver i dit område, eller hvis du søger et bestemt emne: 

haveselskabet.dk/aabne-haver-kort eller se hele nyhedsbrevet her: 
mailchi.mp/haveselskabets-årlige-havefestival. (schroll ned, når siden åbner) 

Kilde: Haveselskabet 

 Haver til Maver vil på finansloven 

 Skolehaver lærer børn om madens vej fra jord til bord, og det er en uvurderlig del af den 
grønne omstilling, som FN’s verdensmål arbejder for at fremme.  

Det mener foreningen Haver til Maver, der med festivalen Dyrk Livet 6. september dykker 
ned i FN’s verdensmål fra nye spændende vinkler. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling præger i stigende grad dagsordenen for grøn 
omstilling. Men hvordan gør man en gigantisk organisations brede tanker for 
verdenssamfundet til noget jordnært, som kan inspirere almindelige mennesker til at tage 
del i den grønne omstilling. 

Læs mere her: nyheder.okologi.dk/mad-og-marked/haver-til-maver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.seges.dk/nyheder/vi%20roder%20med%20vilje%20og%20det%20er%20godt%20for%20naturen?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=312244f65e-
https://www.seges.dk/nyheder/vi%20roder%20med%20vilje%20og%20det%20er%20godt%20for%20naturen?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=312244f65e-
https://haveselskabet.dk/aabne-haver-kort
https://haveselskabet.dk/aabne-haver-kort
https://mailchi.mp/3a7bb5a7c59b/haveselskabets-rlige-havefestival-392641?e=aad749d018
https://mailchi.mp/3a7bb5a7c59b/haveselskabets-rlige-havefestival-392641?e=aad749d018
https://nyheder.okologi.dk/mad-og-marked/haver-til-maver-vil-pa-finansloven?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=c39862f5cd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-c39862f5cd-171356581
https://nyheder.okologi.dk/mad-og-marked/haver-til-maver-vil-pa-finansloven?utm_source=%C3%98KOLOGISK&utm_campaign=c39862f5cd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f927f18381-c39862f5cd-171356581

