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Info 
 

Pas på ”agernforgiftning” hvis du har egetræer i folden 

 Med jævne mellemrum danner egetræer særligt mange agern, sådanne år kaldes oldenår. I 
år tegner til at blive et oldenår. Både heste, kvæg og får kan blive forgiftede af de nedfaldne 
agern. 

Oldenår kommer typisk efter varme og tørre somre som i år, hvor egen har haft gode 
muligheder for at udvikle mange frugter. 

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

Økologi Der kan gives tilsagn til økologisk arealtilskud til alle ansøgere i 2018 

 Der er fortsat stor interesse for at omlægge eller udvide det økologi-
ske areal. Der er søgt tilsagn om økologisk arealtilskud til ca. 39.000 
ha. 

I alt ca. 1.070 danske landmænd har søgt nyt tilsagn til knap 39.000 
ha. Det svarer til et beløb på ca. 310 mio. kr., som landmændene får 
udbetalt over de kommende fem år. 

Læs hele nyheden og se statistikken her: lbst.dk/nyheder/oekologisk-arealtilskud 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Fodring/Sider/Agernforgiftning.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vi-kan-give-tilsagn-til-oekologisk-arealtilskud-til-alle-ansoegere-i-2018/?utm_campaign=vi-kan-give-tilsagn-til-kologisk-arealtilskud-til-alle-ansgere-i-2018&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Får Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2018 

 Hitlisterne viser, hvilke får og væddere, som har de højeste avlsindekser inden for hver race. 
Listerne kan bruges til at forbedre besætningens resultater. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder 

             

Mark 
 

Gåsebillelarver i græs 

 Vi har observeret enkelte tilfælde af angreb af gåse-
billelarver i græsmarker. Gåsebillerne har lagt deres æg 
i maj-juni, men det er først fra august i den sidste del af 
larvens stadie, at den for alvor begynder at gøre skade. 
Her ernærer larven sig nemlig af græssets rødder. 
Fugle, især råger, kan være med til at forværre skaden, 
da de rykker græsset helt op, når de roder efter 
larverne. 

Angreb vil primært kunne ses i tørre og meget sandede områder i marken, som er det, 
gåsebillen foretrækker til sin æglægning. Angrebene kan nu observeres som lidt visne 
pletter i marken. Trækker du i græsset, sidder toppen løs.  

Gåsebillerne har gnavet planten over lige under jordoverfladen. 

Når du graver i jorden, vil du på nuværende tidspunkt kunne finde gåsebillelarven, som er 
vist på nedenstående billede.  

Der er ingen mulighed for at bekæmpe 
larverne. Når det bliver lidt koldere, søger 
larverne ned i jorden, hvor de overvintrer, og 
til foråret forpupper de sig. Til foråret må 
skaden vurderes, og der tages stilling til, om 
der skal eftersås i angrebne pletter, eller der 
evt. er behov for omlægning af marken, hvis 
angrebene har været voldsomme. 

Gåsebillens livscyklus 

Heste Husk at du skal have lys på hesten i lygtetændingstiden 

 Husk, når du rider på din hest i lygtetændingsti-
den, skal du have lys på. 

Du skal ride i højre side af vejen– og ikke på fortov 
eller cykelsti. Du skal have lys på dit venstre ben. 
Der skal være hvidt lys fremad og rødt lys bagud. 
Lyset skal kunne ses på mindst 150 m afstand.  

Hesten skal have refleksbånd på alle 4 ben. Re-
fleksbåndene skal være mindst 5 cm bredde.  

https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Hitlister_for_faar_og_vaeddere.aspx
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 På mange måder skal du betragte hesten som et køretøj. Derfor må du heller ikke tale i mo-
biltelefon eller føre hest i beruset tilstand.  

Der ud over er det en fordel, at du tager en refleksvest på og gerne flere reflekser på seletøj 
og dækken, men det er altså ikke et krav. 

Kilde: Dansk Rideforbund og hestegalleri.dk 

Svin Husk skraldespanden og undgå svinepest 

 Nye skilte på rastepladser fortæller folk, at de 
skal huske at bruge skraldespanden. Ellers 
risikerer man, at rester fra madpakken smitter 
vildsvin med afrikansk svinepest. 

Afrikansk svinepest kan trives fint i fx en rest fra 
et stykke flæsk eller pølse. Hvis inficeret kød 
bliver smidt i naturen og spist af et vildsvin, så er 
Danmark ramt af svinepest, og svineeksporten til lande udenfor EU lukker ned. 

Derfor sætter Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen nu nye skilte op på en lang række 
rastepladser, der på syv sprog fortæller, at du skal huske at bruge skraldespanden. 

Læs mere her: www.foedevarestyrelsen.dk/Husk-skraldespanden 

Mark Succes med naturpleje 

 Video fra SEGES viser, hvordan du som naturplejer kan se, 
om den pleje dyrene udfører, er god for naturen, og hvordan 
plejen kan forenes med dyrevelfærd og sund økonomi.  

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Succes-med-
naturpleje 

Info Tørken påfører landbruget store underskud i 2018 og 2019 

 2018 vil gå over i historien som et år med ekstrem tørke, som påfører landbruget meget 
store underskud. 

Dermed er højkonjunkturen for mælke- og svineproducenterne i 2017 blevet afløst af en dy-
bere lavkonjunktur. Det fremgår af en prognose for landbrugets økonomiske resultater for 
2018, som er udarbejdet af SEGES.  

Der er stor forskel på, hvordan det enkelte landbrug bliver berørt, men alle driftsgrene er 
blevet ramt. 

I 2018 ventes heltidsbedrifters samlede driftsresultat efter ejerløn mv. at falde til et under-
skud på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr. Det største underskud siden finanskrisen i 2008 og 2009. 

Tørkens effekter rækker ind i 2019, og selvom prognosen indeholder en forventning om et 
”normalt” udbytteår, ventes også et underskud for hele landbruget næste år. 

Læs rapporten her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi. Siden kræver login til LandbrugsInfo. 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser_2018/Husk-skraldespanden-og-undg%C3%A5-svinepest.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Koedkvaeg/Sider/hi-18-3895-Video-Succes-med-naturpleje.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Koedkvaeg/Sider/hi-18-3895-Video-Succes-med-naturpleje.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Driftsresultater-priser-prognoser/Sider/eo_18_8203_prognosen_oktober_klar.aspx
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Økonomi Topskattegrænsen overstiger 500.000 kr. i 2019 

 I 2019 stiger topskattegrænsen fra 498.900 kr. til 
513.400 kr. Det betyder, at det i 2019 kun er 
personer med en månedsløn, der overstiger 
46.503 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, der bliver 
ramt af topskatteloftet. 

Kilde: Værd at vide om skat 08-10-2018, SEGES. 

Kursus Fritrækningskursus 13. november i Nordjylland 

 Slut med risiko for personulykker ved fritrækning af 
maskiner i marken. Gode råd at hente, når Redning 
Danmark går i aktion – der er praktisk træning i 
marken, hvor du får chancen for at blive endnu bedre. 

Følg med på Facebook/Agrisafety for mere 
information. 

Tilmeld dig hos Marianne Norup - mano@seges.dk 

 

 Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger 

 Næste kursusdag bliver onsdag 10. april 2019. 

På grund af for få tilmeldinger, har vi valgt at udskyde kurset fra 14. 
november 2018 til onsdag 10. april 2019. 

Kurset afholdes hos SEGES i Agro Food Park. Der kommer flere 
oplysninger i de kommende numre af FjerkræNyt. 

Ønsker du FjerkræNyt - så kontakt Toke Munk Schou - tomu@seges.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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
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