
Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 06, 2019  
 

FlexNyt 

FlexNyt, uge 06, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold  Vilde bier 
 Vær med til at forbedre forholdene for markens vilde dyr, fugle og insekter 
 Beskæringsdag for stenfrugtavlere 
 Kursus i aspargesdyrkning 
 De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere 
 Husk sikkerheden i en kold tid 
 Udbringning af gylle – gør det så smart som muligt 
 Håndbog for frugt- og bæravlere 2019 
 Fra 1. februar er der åbnet for ansøgningsrunden for arealstøtte i 2019 
 Hest og Rytter 2019 

Info 
 

Vilde bier 

 SEGES har udarbejdet 10 faktaark med anbefalinger til, hvad du kan 
gøre for at hjælpe de vilde bier. 

Se faktaarkene her: www.landbrugsinfo.dk/VildeBier. 

 

 Vær med til at forbedre forholdene for markens vilde dyr, fugle                    
og insekter 

 Vidste du, at du kan beholde arealstøtte, samtidig med at du udlægger dele af din mark til 
vildt- og bivenlige tiltag? Landbrugsstyrelsen lancerer i dag en ny hjemmeside markliv.dk, 
hvor du kan få overblik over mulighederne. 

Læs mere her: lbst.dk/markens-vilde-dyr-fugle-og-insekter. 

Arrangementer Beskæringsdag for stenfrugtavlere 

 En faglig beskæringsdag med både teori og praksis er et nyt tiltag for stenfrugtavlere onsdag 
den 27. februar. 

Frugtavlere med blommer og sødkirsebær i plantagen bliver nu inviteret til en dag med fo-
kus på beskæring – et nyt tiltag fra to konsulenter i HortiAdvice.  

Dagen er tilrettelagt, så den bliver en kombination af teoretisk viden - indendørs om formid-
dagen efterfulgt af beskæring i praksis udendørs om eftermiddagen. 

Læs mere om arrangementet her: www.gartnertidende.dk/frugtbaer. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Sider/VildeBier.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vaer-med-til-at-forbedre-forholdene-for-markens-vilde-dyr-fugle-og-insekter/?utm_campaign=vr-med-til-at-forbedre-forholdene-for-markens-vilde-dyr-fugle-og-insekter&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.gartnertidende.dk/frugtbaer/nyheder/2019/beskaeringsdag-for-stenfrugtavlere
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijg7zzhpPgAhVDkCwKHc6rB2gQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/vilde-bier-blomster-gul-nektar-1486398/&psig=AOvVaw2pVc5MR-yktiBGNPZokrLr&ust=1548853041265160
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Kursus i aspargesdyrkning 

 Den 28. februar 2019 er der kursus i grundlæggende aspargesdyrkning. 

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden om, hvordan du etablerer og 
dyrker asparges, så du vil lykkes med kulturen. Kurset vil både handle om hvide og grønne 
asparges, både konventionel og økologisk dyrket. Hovedfokus er på grundlæggende 
aspargesdyrkning, helt generelt. 

Læs mere om kurset her: www.gartnershop.dk/Asparges-kursus 

Økonomi De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere 

 Den 1. juli 2019 afskaffes afgiften på foderfosfater. Det betyder besparelser især for fjerkræ- 
og svineavlere. 

Der er også indført en bundgrænse i kvælstofafgiftsloven, der fra 1. januar 2019 gjorde det 
nemmere at købe kvælstofholdig gødning i udlandet. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Fosfor-ogkvaelstofafgift. 

Arbejdsmiljø Husk sikkerheden i en kold tid 

 Du reagerer langsommere og koncentrerer dig dårligere, når du fryser. 

Godt lys og varmt tøj er en del af arbejdssikkerheden, når kulden sætter ind.  

Når vinden blæser 12 m/s, og temperaturen er 5 varmegrader, gør ‘wind-chill faktoren’, at 
du afkøles, som om det var minus 9 grader på en vindstille dag. Tjek DMI’s kuldeindeks, og 
fortæl alle på gården, at varm påklædning er en del af jeres sikkerhed. 

Har kulden betydning for din sikkerhed? Ja! Stor betydning. Frosne fingre kan nemt betjene 
udstyret forkert. Dine reaktioner bliver sløvere, og måske tænker du eller din kollega mere 
på at komme hurtigt ind i varmen end på sikkerheden. Så klæd dig varmt på, også på korte 
ture udendørs. Du ved jo ikke, om du rent faktisk kommer ind igen om lidt, eller om en 
anden opgave melder sig, når du er derude. 

Gør klar til glat føre 

Vi ved jo godt, at kalenderen melder om vinter, men nåede vi at forberede os? Eller venter vi 
og ser, om der nu også kommer vintervejr? Gør klar til glat føre, hvor I går og kører, ved at 
stille en spand med grus og en skovl, hvor den er nem at tage med – og en anden dér, hvor I 
ved, at der plejer at blive glat. Så enkelt kan det gøres. 

Sørg for ordentligt arbejdslys 

Den mørke tid er over os – er der godt arbejdslys alle de steder, hvor der er brug for det? Få 
det fikset, før der sker ærgerlige skader på mandskab og materiel. Og brug sensorer, så lyset 
tænder automatisk ved bevægelse eller ved tusmørke. 

Kilde: Arbejdsmiljøkonsulent, Marianne Norup, Anlæg & Miljø, Miljø & Land, mano@seges.dk 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2019. 

 

 

 

 

http://www.gartnershop.dk/Asparges-kursus---Kurser-og-arrangementer---Se-varer-og-ydelser-i-GartnerShop-dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikler_Fosfor-ogkvaelstofafgift.aspx
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Mark Udbringning af gylle – gør det så smart som muligt 

 Fra 1. februar var det igen tilladt at udbringe 
gylle. Hvis du starter så tidligt, så udbring 
gyllen til afgrøder med tidlig vækst – og 
undgå risiko for afstrømning til vandmiljøet. 

Nogle er ved at have en fyldt gylletank, og 
har derfor behov for at køre gylle ud alle-
rede fra 1. februar, hvor det igen er tilladt. 
Som altid er det vigtigt at udbringe gyllen på 
arealer og i afgrøder, hvor der er størst mulig sikkerhed for god udnyttelse af nærings-
stofferne og lavest mulig risiko for forurening af vandløb. Det vil på dette tidspunkt af året 
være på græsmarker eller i marker med veletableret raps eller vintersæd uden betydelig 
hældning og langt fra vandløb. 

I bynær bebyggelse, dvs. indenfor 200 meter fra byzone, sommerhusområde eller områder 
der i lokalplan er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at udbringe flydende husdyr-
gødning på lørdage, søndage og helligdage. 

Læs her mere om hvordan du bedst udbringer gylle i det tidlige forår: 
www.landbrugsinfo.dk/Udbringning-af-gylle. 

Info Håndbog for frugt- og bæravlere 2019 

 Håndbog for frugt og bæravlere gennemgår årligt en revision, hvor alle tabeller og oversig-
ter opdateres. 

Blandt årets nyheder kan nævnes, at der i kapitlet om kernefrugt er kommet et afsnit ind om 
sodplet, der er en svampesygdom, som specielt økologer skal være opmærksomme på at få 
bekæmpet. 

På baggrund af erfaringer fra sæsonen 2018 er der kommet et afsnit ind om solskoldning. 
Ligeledes er behandlingsstrategierne blevet opdateret, og der er kommet en oversigt ind 
med midler med aktivstoffet dithianon. 

I afsnittet om stenfrugt er blommesortslisten opdateret. 

Håndbogen giver et overblik over de muligheder, der er for at bekæmpe skadegørere i kon-
ventionel såvel som i økologisk frugtavl. 

Bestil håndbogen her: www.gartnershop.dk. 

OBS Fra 1. februar er der åbnet for ansøgningsrunden for arealstøtte i 2019 

 Du kan søge om arealstøtte fra fredag 1. februar kl. 7.00 til og med 17. april. 
Landbrugsstyrelsen har samlet en række nyttige links til dig, og du kan læse om ændringer i 
fællesskemaet siden sidste år. 

Hvad er nyt siden sidste år? 

I fællesskemaet er siden om udbetaling af 5- og 20-årige tilsagn delt i tre sider: 
• en for økologisk arealtilskud 
• en for pleje af græs- og naturarealer (type 66 og 67) 
• en for alle andre miljø- og økologitilsagn, inkl. fastholdelse af våd- og lavbundsområder. 

Ansøgningen om nye tilsagn sker ikke længere i fællesskemaet, men i et særskilt skema, der 
åbner 3. juni. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/arealstoette-i-2019. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Sider/Kn-19-Udbringning-af-gylle-goer-det-saa-smart.aspx
http://www.gartnershop.dk/H%C3%A5ndbog-for-frugt-og-b%C3%A6ravlere
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/1-februar-aabner-ansoegningsrunden-for-arealstoette-i-2019/?utm_campaign=1-februar-bner-ansgningsrunden-for-arealsttte-i-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Heste Hest og Rytter 2019 

 Næste ”Hest og Rytter” finder sted i Herning 7. - 10. marts 2019. 

Læs mere om aktiviteterne her: www.hestogrytter.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

 

http://www.hestogrytter.dk/

