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Historisk stort vandunderskud i maj 2018 

 Vandunderskuddet i maj 2018 beregnet som potentiel fordampning minus nedbør er 
foreløbig beregnet til 110 mm som gennemsnit for hele landet, hvilket er klart højere end i 
tidligere år. Den næst værste maj måned siden 1970 var i 2008. Tørkeåret 1992 havde et 
noget mindre vandunderskud i maj. Den potentielle fordampning har i gennemsnit været 
ca. 130 mm i maj 2018, hvilket er rekord. Den potentielle fordampning afhænger af 
solindstrålingen og temperaturen, og begge disse vejrparametre har været rekordhøje i maj 
2018. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vanding. 

 Landbrug & Fødevarer lancerer ”Bi-venlig” - en kampagne med fokus på 
bierne 

 Der har de seneste år været flere historier i 
medierne om, at der er en tilbagegang i insek-
ter – herunder bier. Det er en udvikling, som 
vækker bekymring. Derfor har Landbrug & Fø-
devarers Primærbestyrelse besluttet, at Land-
brug & Fødevarer skal markere sig på dagsor-
den med en klar opfordring til landmændene 
om at gøre en aktiv indsats for bierne i ager-
landet.  

Det har været afgørende for Landbrug & Fø-
devarer, at de anbefalinger, de sender ud, hviler på et solidt fagligt grundlag. De har derfor 
taget afsæt i et fagligt notat, som SEGES har udarbejdet under inddragelse af en række for-
skere og eksperter. Der er både enkle tiltag og lidt mere krævende indsatser. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vanding/Sider/pl_18_3981_ap1_Vandunderskud_maj.aspx
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic85nx2sPbAhXEZFAKHR2-DPsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.idenyt.dk/haven/dyr-i-haven/7-tips-til-at-fa-flere-bier-i-din-have/&psig=AOvVaw0bZpKWEH80kALdU9yElzTS&ust=1528534982519667
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 Men udgangspunktet er, at alle kan gøre noget, og at landmanden kan vælge de indsatser, 
som passer til bedriften. Samtidig har forskerne vurderet effekten af de forskellige tiltag, så 
alle kan se, hvad der virker bedst.  

Du kan læse mere om kampagnen på www.lf.dk/bi og se de ti anbefalinger her: 
www.lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere 

OBS! Husk mærkesedler senest 30. juni, hvis du dyrker industrihamp 

 Hvis du i dit fællesskema for 2018 har anmeldt, at du dyrker industrihamp på én eller flere 
marker, skal du huske at indsende samtlige originale certificeringsmærkesedler fra emballa-
gen på udsæden, så de modtages senest 30. juni 2018 hos Landbrugsstyrelsen. 

Vær opmærksom på, at hvis mærkesedlerne modtages senere end 30. juni, bliver din støtte 
til arealerne med hamp nedsat med 1 % pr. arbejdsdag, som indsendelsen er forsinket.  

Se hvor du skal sende mærkesedlerne hen m.v. lbst.dk/husk-maerkesedler. 
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Værd at vide om samtykke og persondata 

 Højere bøder, hvis samtykket ikke er i orden, betyder formentlig, at du oftere vil blive bedt 
om at give samtykke til, at dine data behandles. Læs her om, hvad samtykke er for en 
størrelse, og hvad det indebærer for dig at give samtykke. 

Læs mere om hvorfor og hvordan du skal forholde dig, hvis du behandler persondata, her: 
www.landbrugsinfo.dk/Jura/Persondata. 

Mark Snart tid for høst af grønbyg 

 Inden for de næste dage er det tid at hø-
ste grønbyg. Der er mange steder ikke 
meget at køre efter på grund af tørke. 
Mange er dog i den situation, at det ser 
ud til, at de kommer til at mangle foder 
til vinter. Hvis du vurderer, at tørken fort-
sætter, og der ikke kan vandes, kan det 
være en mulighed for at redde lidt.  

I ”gamle dage” sagde man, at grønbyg 
skulle høstes ved begyndende skridning. 
Det havde sin rod i EU/hektarstøtte, hvor man ikke kunne opnå støtte, hvis man høstede før 
skridning. Sådan er det ikke mere. 

Hvis du ønsker grønbyg med høj fordøjelighed, skal grønbyggen stadig høstes ved begyn-
dende skridning – eller måske en smule før. Skal grønbyggen bruges til ammekøer, kan du 
godt vente, til stakken er helt igennem. Så opnår du en fordøjelighed på omkring 5,8 MJ/kg 
ts (1,3 kg ts pr. FE). Venter du til grønbyggen er helt gennemskredet, bliver grønbyggen me-
get tung fordøjelig. Hvis du af én eller anden grund ikke når at høste inden fuld gennem-
skridning, skal du lade afgrøden stå indtil helsædstidspunktet – altså når kernen er dejagtig. 
Eneste grund til at tage grønbyggen inden er, hvis der er risiko for evt. udlæg. Altså hvis af-
grøden er så tæt, at udlægget lever en total skyggetilværelse. Så er der meget stor risiko for, 
at de små græs- og kløverplanter skygges ihjel. Og så skal dæksæden væk for at redde den 
kommende græsmark. 

 

https://www.lf.dk/bi
https://www.lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/husk-maerkesedler-senest-30-juni-hvis-du-dyrker-industrihamp/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=husk-mrkesedler-senest-30-juni-hvis-du-dyrker-industrihamp-&cHash=ea4f81a730faef8ee6c00213498ef9fa
https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/Persondata/Sider/JS_18_7695_vaerd-at-vide-om-samtykke.aspx
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSv-mT28PbAhUIZVAKHaUNCEsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.landbrugsinfo.dk/tvaerfaglige-emner/farmtest/maskiner-og-planteavl/sider/farmtest__sammenrivning_af_groenbyg.aspx&psig=AOvVaw36Ag1YzX0aVv9OK2AIez5Q&ust=1528535100399655
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 Der er lidt delte meninger om, hvor meget grønbyg skal fortørres. Grønbyg bør i nogle til-
fælde fortørres i ca. et døgn. Afgrøden lægges i så tyndt et lag som muligt under fortørrin-
gen. Hvis den lægges sammen i skår fra starten, er der stor risiko for, at afgrøden tørrer på 
overfladen og begynder at brænde sammen i bunden. Men pas omvendt på, at det ikke 
blive for tørt. Så er grønbyg vanskelig at ensilere! 

 Afgræsning og udeforhold for økologiske dyr når vejret giver udfordrin-
ger 

 Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og jordbundens tilstand 
tillader det.  

Det betyder, at du undtagelsesvis må afvige fra reglerne, hvis vejrforholdene er meget atypi-
ske for årstiden. Hvis for eksempel udearealerne er oversvømmet eller meget optrådte i et 
vådt efterår, eller græsmarken er i fare for at blive bidt så langt ned på grund af tørke - forår 
og sommer, så planterne ikke har en chance for at komme tilbage. 

Kvæg Slagtekalve-foderplaner virker 

 Foderplaner til slagtekalve skal have faldende proteinindhold og en smule stigende fylde for 
at virke godt og give optimal vækst. 

Det kan hurtigt blive dyrt på tabt tilvækst, hvis der ikke er styr på foderplanen til slagtekal-
vene.  

Når kalven har passeret de tre måneder, og mælk, kraftfoder og hø/wrap ikke længere er 
nok, er der helt nye hensyn at tage i fodringen. 

Kalve fra tre måneder og frem til slagtning skal gerne fasefodres. Det vil sige, at proteinind-
holdet skal være faldende samtidig med, at fylde og evt. stivelse skal stige en smule. 

www.landbrugsinfo.dk/Slagtekalve. 
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Russisk stadiongræs med danske rødder 

 Gartnertidende skriver, at græsfrø fra DLF danner 
grundlaget for otte ud af 12 fodboldbaner ved 
VM i Rusland. En niende har NKI leveret hybrid-
græs til. 

Den 14. juni vil verdens fodboldøjne være rettet 
mod Moskvas Luzhinki stadion, der er vært for 
åbningskampen i VM i fodbold 2018 mellem Rus-
land og Saudi Arabien. Gennem 90 minutter vil 22 spillere udsætte græsset for en intensiv 
og brutal behandling. Derfor skal græsset være toptrimmet og klar til at modstå glidende 
tacklinger med meget mere. 

Læs hele artiklen her: www.gartnertidende.dk/2018/russisk-stadiongraes-med-danske-roed-
der 

 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Slagtekalve/Sider/hi-18-4067-ap1-Slagtekalve-foderplaner-der-virker.aspx
https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/russisk-stadiongraes-med-danske-roedder
https://www.gartnertidende.dk/tvaerfaglig/nyheder/2018/russisk-stadiongraes-med-danske-roedder
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif1eWx28PbAhULLFAKHU-PBVAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/nationalt/er-du-rigtig-klog-hvad-ved-du-om-vm-i-fodbold&psig=AOvVaw0BH9gdZD_BEyibWL9N1PJG&ust=1528535156998882
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Økonomi Strukturudvikling i dansk landbrug 2016-2025 

 Nedenfor er nævnt nogle få punkter fra en rapport om Strukturudvikling i dansk landbrug 
2016-2025, udarbejdet af Klaus Kaiser, SEGES 
• Efter en mindre opbremsning i perioden efter finanskrisen, fortsætter strukturudviklin-

gen nu med uformindsket styrke, og bedrifterne bliver færre, større og mere specialise-
rede. 

• Antallet af bedrifter ventes at blive reduceret fra knap 36.000 i 2016 til ca. 30.000 i 
2025.  

• Heltidsbedrifter reduceres fra 9.789 til ca. 7.000. Dvs. næsten hvert tredje heltidsbrug 
ophører inden for de næste ti år.  

• En gennemsnitlig heltidsbedrift vokser til gengæld fra 186 ha i 2016 til 252 ha i 2025. 
Udviklingen går hurtigst inden for svine- og mælkeproduktion.  

• Deltidssegmentet gennemgår samme udvikling som heltid og bliver færre og større, 
blot i et langsommere tempo. Da landbrugsproduktionen ikke udgør familiens hoved-
indkomst, vil deltidssegmentet i højere grad være i stand til at bevare en differentieret 
produktion. 

Rapporten kan læses i sin helhed her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/ (kræver login til 
Landbrugsinfo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Sider/eo_17_7440_Strukturudvikling_2016_2025.pdf

