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Vildt 
 

Få vejledning i, hvordan du undgår at skade vildt, når du høster 

 Allerede i midten af maj begynder 
den første høst af græs, og i perio-
den fra primo maj til ultimo juli er 
der områder, hvor der er en be-
tydelig risiko for, at der er dyr på 
marken, som kan skades, når du 
høster.  

Derfor har Landbrugsstyrelsen 
udarbejdet en ny guide med tips 
til en række konkrete tiltag, som du kan tage i brug før, under og efter høsten, så du kan 
undgå at skade vildt, når du høster.  

Se guiden her: Undgå at skade vildt ved høst. 

Mark Varmen har sat gang i græsset 

 Vejret i den forgangne uge har for alvor sat gang i græsvæksten. Fordøjeligheden er fortsat 
høj. Det skyldes sikkert, at der er et højere sukkerindhold samt en lavere stigning i cellevægs-
indholdet (NDF) end normalt, som følge af den hurtige vækst. 

Samlet set giver det en fortsat generel høj fordøjelighed. 

 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Undgaa_at_skade_vildt_ved_hoest.pdf
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 På baggrund af det høje sukkerindhold og relativt lave NDF-indhold må der forventes et 
kraftigere fald i fordøjelighed end normalt. Skal du bruge græs fx til færdigfedning af kalve, 
skal der tages slæt nu – eller en af de nærmeste dage. Skal græsset bruges til kvier og gold-
køer kan du vente til omkring 1. juni – men hold øje med vejret og se på græsset. Ved skrid-
ning er det ved at være tid. 

Økologi Særligt fokus på udeforhold for økologiske husdyr 

 De økologiske dyr skal være ude nu, og i pe-
rioden fra 15. maj til 1. september har 
Landbrugsstyrelsens stikprøvekontrol på 
økologiske bedrifter derfor særligt fokus på 
udeforhold for husdyrene. 

Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uan-
meldt stikprøvekontrol på 5 % af de økolo-
giske bedrifter. Det drejer sig om ca. 183 
bedrifter i alt. Bedrifterne er udtaget til 
stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering. I risikovurderingen indgår blandt andet 
antallet af dyr på bedriften og tidligere konstaterede overtrædelser.  

Kravene er klare: Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og dy-
renes fysiske kondition tillader det. 

•   I perioden 15. april til 1. november skal kreaturer og avlssvin have adgang til græsarealer. 

•   Fjerkræ skal have adgang til udearealer, når de er fuldfjerede, og mindst en tredjedel af    
     deres liv. 

•   Udearealer til fjerkræ skal være dækket af vegetation på 70 % af arealet. 

Læs her hvad de enkelte krav går ud på: lbst.dk/udeforhold-for-oekologiske-husdyr. 

 

OBS! 
 

KO-bekendtgørelsen er ændret i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet 

 KO-bekendtgørelsen er ændret med virkning fra den 3. maj 2018 i forhold til krav 1.23-1.29 
(Beskyttelse af naturtyper - Naturbeskyttelseslovens § 3 mv.). 

Ændringen betyder, at reglen nu omfatter: 

• Alle § 3 arealer 

• Klitfredede arealer 

• Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og 
strandbeskyttelseslinjen 

• Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken 

• Fredskovspligtige arealer 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at styrelsen låser kontrolgrundlaget i IMK, så det kun 
er de beskyttede naturtyper, som er registreret på Danmarks Miljøportal pr. 1. november 
året før, der er omfattet af KO-kontrollen. Arealer, som bliver til et beskyttet areal i løbet af 
kontrolåret, indgår først i kontrollen det efterfølgende år, når de er registrerede på Dan-
marks Miljøportal. Dermed ved landmænd, hvilke arealer der er omfattet af KO-kravene i 
god tid, og inden kontrollerne starter. 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/saerlig-fokus-paa-udeforhold-for-oekologiske-husdyr/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=srlig-fokus-p-udeforhold-for-kologiske-husdyr&cHash=55297445295073685d91dea92e6e7886
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Heste Anbefalinger til håndtering af herpesvirus 1, pr. 2. maj 2018 

 Hestesektoren har på det seneste oplevet enkelte 
udbrud af herpesvirus 1, som i første omgang har set 
ud til at være inddæmmet. Imidlertid er et nyt til-
fælde erkendt den 1. maj, hvilket har fået Dansk 
Ride Forbund, SEGES og ”Den Danske Dyrlægefor-
ening – Faggruppe Heste” til at udarbejde følgende 
anbefalinger. 

Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige 
hopper. Sygdommen starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter ca. 2 
uger kan der tilstøde lammelser. 

Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt 
fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. 
Der kan også forekomme smitte fra andre legemsvæsker. 

Herpesvirus er en sygdom, som har eksisteret i Danmark i mange år, både det der kaldes 
type 1 og type 4. De fleste danske heste har herpesvirus i kroppen, i særlige tilfælde kan vi-
rus genaktiveres og få hesten til at udskille smitte eller blive syg. 

Derfor kan herpesvirus ikke udryddes, og man vil altid se enkelte heste blive spontant syge 
ind imellem. 

Indenfor de seneste 5 år har der været kendte tilfælde af herpesvirus 1-udbrud med en grad 
af slingerhed/lammelse i blandt andet Nordjylland, Djursland og på Sjælland. Udbruddene 
har været enkelttilfælde, og de har været løst ved at isolere staldene i en periode. Det er 
normalt i et land med en kendt udbredt forekomst af herpesvirus blandt heste. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Herpesvirus. 

Info Nyt om arbejdsmiljø 

 Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, og håndtering af dyr kan medføre arbejdsulyk-
ker. Læs her hvordan du kan undgå dem: www.landbrugsinfo.dk/Arbejdssikkerhed. 

Arrangementer Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger 

 Kursus for slagtekyllingeproducenter og medarbejdere afholdes torsdag den 7. juni 2018, kl. 
9.00 – 16.00 på SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

Har du en ny medarbejder, er du nyopstartet med slagtekyllingeproduktion, eller drømmer 
du om at få din egen fjerkræbedrift i fremtiden, så er dette kurset for dig. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi. 

Info Se hvilken miljøteknologi du kan få tilskud til i 2018 

 Skal du i gang med at investere i miljøteknologi, kan du nu se, hvilke teknologier du kan søge 
tilskud til i 2018. Miljøteknologi 2018 giver tilskud inden for sektorerne gartneri, planteavl 
samt æg og fjerkræ, og kan søges fra 3. august 2018. 

I vejledningen og på tilskudsguiden kan du blandt andet læse om, hvad der gives tilskud til, 
hvem der kan søge om tilskud og betingelserne for at få tilskud. 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Herpesvirus040518.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/AM_18_3966_Nyhedsbrev_arbejdsmiljoe_maj.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/Lovpligtigtkursusombeskyttelseafslagtekyllinger0509-9071.aspx
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 Du kan også læse om, hvordan du søger om tilskud og finde vejledninger til ansøgningen. 
Hvis du vil søge om tilskud, anbefales det, at du læser vejledningen grundigt. 

Læs den her: lbst.dk/miljoeteknologi. 

Arrangementer/ 
Økologi 

Markvandring på Djursland - stabile og høje udbytter (økologi) 

 Djursland Landboforening og SEGES Økologi Innovation inviterer til rundvisning i forsøgs-
markerne ved Gl. Estrup og Stenalt med fokus på stabile og høje udbytter i de økologiske 
marker. 

Torsdag den 21. juni, kl. 17.00-19.00. 

Mødested: Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950, Ørsted. 

Vi vil se: 

• Eftervirkning af rødkløver i vårbyg v/ Maja Eline Petersen 

• Gødningsforsøg i vårbyg v/ Sven Hermansen 

• Højere udbytter i vinterraps v/ Casper Laursen 

Undervejs vil der være en sandwich og en forfriskning. 

Læs mere her vedr. tilmelding m.v. www.landbrugsinfo.dk/Oekologi. 

 Markvandring i Lemvig (økologi) 

 Rundvisning i sortsforsøg med vårbyg, havre og vårhvede. Forsøg med hestebønnesorter i 
GUDP-projektet Fabares (Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebøn-
nesorter) ejet af SEGES. Marker med majs, vinterraps, kløvergræs, vinterrug og vinterhvede. 

Kom med i marken tirsdag d. 3. juli, kl. 19.00 – 22.00. 

Mødested: 200 m syd for Døjvej 17, 7600 Lemvig. 

Aftenen byder på rundvisning i:  

• Forsøg med hestebønnesorter i GUDP-projektet Fabares v/ Inger Bertelsen 

• Marker med majs, vinterraps, kløvergræs, vinterrug og vinterhvede v/ Ingvard Kristen-
sen 

• Sortsforsøg i vårbyg, havre og vårhvede v/ Tove Pedersen 

Efter markvandringen slutter vi af med en grillpølse og en god snak.  

Alle interesserede er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.  

Læs mere: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi. 

 Det Sker i Økologi: Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

 Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. 
inden for økologisk jordbrugsproduktion. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/DetSker. 

 

 

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/se-hvilken-miljoeteknologi-du-kan-faa-tilskud-til-i-2018/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=se-hvilken-miljteknologi-du-kan-f-tilskud-til-i-2018-&cHash=110dc0623231f83f59cf9e9f44574325
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/21062018.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/03072018MarkvandringiLemvig.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx
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 Grønne fingre bliver bedre til salg og service 

 Medarbejdere på planteskoler, gartnerier og havecentre kan komme på et gratis kursus i 
personlig service for at styrke salget. 

Erhvervsakademi Aarhus udbyder i samarbejde med 3F og GLS-A og med tilskud fra 
Jordbrugets Kompetencefond et kursus på akademi-niveau for medarbejdere på 
planteskoler. 

'Personlig service, der styrker salget' er et fire-dages forløb med fokus på service, den gode 
kundeoplevelse og styrkelse af plantesalget i gartnerier, havecentre og planteskoler. Der 
bliver også kigget på, hvordan medarbejderne kan indarbejde god service i opbygning af 
butikken.  

Forløbet stiller skarpt på, hvordan medarbejdere kan bringe egen personlighed og faglighed 
endnu mere i spil i dialogen med kunden. 

Læs mere her: www.gartnertidende.dk/gronne-fingre-bliver-bedre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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

 

http://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/gronne-fingre-bliver-bedre-til-salg-og-service#.WvrDqli6xD8

