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Et tilbud … 
 

Er dit landbrug i krise, kan du få hjælp til at passe på dig selv 

 Har du brug for at vende din situation? Få et godt råd eller to? Eller tale med andre 
landmænd i samme situation? Landbrugets gratis krisehjælp står parat til at støtte dig. 

Du kan få hjælp 

Et netværk af socialkonsulenter i DLBR har siden 2012 stillet gratis krisehjælp til rådighed 
for landmænd og deres familier. Krisehjælpen indeholder tre ydelser: En landsdækkende 
hotline, en startpakke med op til fem timers socialrådgivning og et tilbud om at deltage i en 
erfagruppe. 

Det er gratis 

Det koster ikke noget at ringe til hotlinen og at blive medlem af en erfagruppe. Alle 
landmænd og deres familier kan frit bruge disse ydelser. For at modtage startpakken skal du 
være medlem af Landbrug & Fødevarer. 

 

 

Den gratis krisehjælp hjælper dig med: 

• En landsdækkende hotline –Ring på tlf. 70 200 442– Hotlinen er åben fra 9.00-
12.00 på alle hverdage. 

• Et tilbud om at deltage i en erfagruppe – En socialkonsulent deltager i de første tre 
møder. 

• En startpakke med op til fem timers socialrådgivning. 
 
Landbrugets gratis krisehjælp: Få et overblik 

Kontakt krisehjælpen på: krisehjaelp@seges.dk 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/krisehaandtering/Sider/Gratis-krisehjaelp-til-landmaend.aspx
mailto:krisehjaelp@seges.dk
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 Få hjælp andre steder 

På Facebook tilbyder gruppen ”Landmandsfamilier i krise” kriseramte landmænd og deres 
familie et frirum. Her kan de kan frit skrive om det, der presser sig på. Få gode svar fra andre 
i samme situation, og hjælp til at finde vejen til deres nye liv. 

Fuld diskretion 

Vælger du at blive medlem, kan du regne med fuld diskretion. Ingen opslag må deles eller 
fortælles videre til andre uden for gruppen. Gruppen er derfor også lukket, og kun 
medlemmer har adgang. 

Bliv medlem 

Du anmoder om at blive medlem ved at klikke på ”Join Group”. Herefter får du en besked i 
Messenger, hvor stifteren af gruppen, Anna Poulsen, beder dig om at fortælle lidt om din 
baggrund. Anna Poulsen oprettede Facebook-gruppen i februar 2017. Nu, godt 2 år senere, 
har gruppen 127 medlemmer. 

Gå til Facebook-gruppen Landmandsfamilier i krise. 

Kilde: www.landbrugsinfo.dk/krisehaandtering. 

OBS! Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli 

 Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrel-
sen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærk-
som på de nye regler. 

Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 
kg. 

Der køres firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er regi-
streret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, 
som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, 
fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. 

Varebiler skal også registreres til firmakørsel, selvom de kun delvist anvendes i virksomhe-
den til firmakørsel, og uanset om de er registreret til virksomhedens CVR-nummer eller virk-
somhedsejerens CPR-nummer. Varebiler med papegøjeplader, der er registreret til delvist 
privat og erhvervsmæssig kørsel, skal altså typisk også registreres. Mange landmænd vil der-
for også blive ramt af de nye regler og skal registrere deres varebiler til firmakørsel. 

Se hvordan du gør her: www.landbrugsinfo.dk/varebil 

Mark Handelsgødning til afgræsningsarealer 

 Den første tildeling af handelsgødning kan ske, når der er gennemført et ”forårstjek”. Den 
begyndende vækst ses som nye hvide skud på rødderne. 

En tidlig tilførsel af kvælstof øger antallet af skud på græsset. Stigende mængder kvælstof 
har en stor positiv effekt på udbyttet af foderenheder, men ikke på udbyttet af protein i en 
veletableret mark med kløvergræs. Ønsker du at have et højere indhold af protein i 
kløvergræs, skal du forsøge at øge andelen af græsmarksbælgplanter (hvidkløver) på 
afgræsningsarealet. Det er især den første tildeling af kvælstof, der skal være moderat, hvis 
du ønsker at bibeholde en stor andel på afgræsningsarealet. 

Det gælder om at bevare en aktiv bestand af kløver, så der kan produceres protein igennem 
vækstperioden. I det første brugsår anses en andel af bælgplanter på 40 til 50 procent som 
optimal, og i det andet og tredje brugsår kan den være lidt lavere, dvs. fra 30 til 50 procent. 

https://www.facebook.com/groups/251076765346235/
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/krisehaandtering/Sider/js_19_Er-dit-landbrug-i-krise.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikel_Brugerduvarebilentilfirmakoersel,saahuskatregistreredensenest1juli.aspx
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 Hvis det gennem vækstperioden konstateres, at det forventede nettoudbytte ikke kan 
opnås, undlades den eller de sidste kvælstoftilførsler. 

Tabel 1. Forslag til fordeling af kvælstof på et afgræsningsareal efter andel af kløver. 

Andel af kløver 

Pct. af planlagt N-mængde inkl. effekten af 
evt. husdyrgødning 

Marts Efter 1. slæt Juli August  

Fordeling i pct.  
0-15 pct. kløver 30 25 35 10 
15-30 pct. kløver 30 30 40 0 
31-50 pct. Kløver 35 35 30 0 
over 50 pct. kløver 100 0 0 0 

Husk, at ejendommens samlede kvælstofkvote skal overholdes! 

Kalium 

Et kaliumindhold i græs og kløvergræs mellem 2,2 og 2,4 procent er tilstrækkeligt til at sikre 
en optimal vækst. Det betyder, at der skal være cirka 25 kg kalium til rådighed pr. 1.000 for-
ventede foderenheder, og det gælder i alle slæt gennem vækstperioden. 

I marker, hvor en stor andel af græsset afgræsses, tilbageføres en stor del af græsset kalium 
med urinen og behovet er næppe større end 80 kg pr. ha. 

På lette jordtyper tilføres kalium gennem hele vækstperioden enten med handelsgødning 
eller i gylle, før arealet afsættes til slæt. 

Selen 

Mangel eller overskud af selen påvirker ikke udbyttet af græs og kløver, da selen ikke er et 
essentielt plantenæringsstof. Derimod har mangel på selen stor betydning for den animal-
ske og humane ernæring. 

Både selen i handelsgødning og selen 
udsprøjtet på marken hæver selenind-
holdet i græs dramatisk. Ulempen er, 
at det skal tilføres flere gange over 
hele græssæsonen, for at niveauet hol-
des oppe. Græssets optagelse, og der-
med udnyttelsen af den tilførte selen 
til marken, er lav, og da selen er giftigt, 
kan det være problematisk på lang 
sigt. Derfor bør der tages mineralprø-
ver med mellemrum for at kende ni-
veauet for især selen, men også de øv-
rige mineraler.  

Modificeret og forkortet efter LandbrugsInfo.dk 28-03-2019 

 
 

Grønrug skal høstes mindst en uge før skridning 

 Mange såede grønrug i efteråret for at have tilstrækkeligt med grovfoder. Nu skal den snart 
høstes, så her får du retningslinjerne for at vælge det helt rigtige tidspunkt. 

Oven på den tørre sommer med små grovfoderudbytter mange steder, valgte en del mælke-
producenter at så grønrug i efteråret. Så er der noget at trække på, når grovfoderlagrene 
begynder at være tømt her i foråret. Men hvornår skal grønrugen høstes? 
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 I dagene op til skridning falder fordøjeligheden af organisk stof med cirka en enhed pr. 
døgn. Ved valg af høsttidspunkt er det optimalt at ramme en fordøjelighed (FK organisk 
stof), som er over 75. For at opnå det, skal rugen senest høstes i vækststadium 39, hvilket er 
mindst en uge før, den begynder at skride. Det er, når fanebladets bladplade er fuldt synlig, 
men fanebladets bladskede endnu ikke er synlig. Ved begyndende skridning i vækststadium 
50 kan du forvente, at FK organisk stof er omkring 70. Når rugen er fuldt gennemskredet i 
vækststadium 59, kan du forvente en FK organisk stof på omkring 60. 

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

 

 

 

 

 

 

Billedet viser rug ved begyndende skridning i vækststadium 50. Både 
bladpladen og bladskeden er synlig, og spidsen af stakken er netop 
synlig. Skal FK organisk stof være over 75, må kun bladpladen på 
fanebladet være synlig. Dette tidspunkt er mindst en uge tidligere end 
på billedet. 

Foto: John Hansen, LandboSyd 

 Kvælstofprognosen 2019 

 Kvælstofprognosen 2019 er offentliggjort. Et tørt efterår og vinter medfører et mindre be-
hov for kvælstof på 0 til -15 kg N for lerjord (JB over 4) og 0 til -5 kg N for jordbundstype 2 og 
4. På grovsandet jord (JB 1-3) er kvælstofbehovet uændret.  

Der har været betydelige forskelle i nedbørsmængderne på tværs af landet. Det betyder, at 
kvælstofprognosen er inddelt i tre områder. 

Kvælstofprognosen er inddelt i følgende områder på baggrund af N-min prøverne og nedbø-
ren i området. Tabel 1 viser afvigelse fra det normale behov i N kg/ha. 

    

http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder
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 Prognosen gælder for vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov uanset, om 
der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende græs og vin-
terraps. 

Kontakt din planteavlsrådgiver for en ajourført gødningsplan.  

Læs mere om kvælstofprognosen her: www.landbrugsinfo.dk/PlanteavlKvaelstof-N. 

Økonomi Deleøkonomi 

 Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018. Det er blevet billigere i skat at udleje 
fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne. 

Folketinget har nemlig vedtaget nye standardregler, som du kan vælge at bruge, men du 
kan også fortsat lave en regnskabsmæssig opgørelse, hvor du får fradrag for de faktisk af-
holdte udgifter i forbindelse med udlejningen. Her kan du læse om reglerne og se, hvad de 
betyder for dig. 

www.landbrugsinfo.dk/Deleoekonomi. 

Info Insekthotel – giv insekterne et flot sted at bo i haven 

 Det er at let pynte din have og hjælpe insekterne samtidig. Et insekthotel skaber rum og 
plads til æg og larver fra bier, sommerfugle, mariehøner, biller og andre vigtige insekter. 

Lær hvordan du bygger et her: www.idenyt.dk/insekthotel.  

Kilde: Idé-nyt 

Økologi Grunduddannelse i økologi 

 Det Økologiske Akademi tilbyder i foråret 2019 et grundlæggende uddannelsesforløb i øko-
logisk jordbrug for alle interesserede. 

På grunduddannelsen kommer vi omkring aktuelle og faglige emner, der gør økologisk land-
brugsproduktion både spændende og udfordrende at arbejde med. Uddannelsen er især for 
nyere økologikonsulenter og undervisere. 

Målet med uddannelsen er, at alle, der arbejder med økologisk landbrugsproduktion, har de 
bedste faglige forudsætninger og dermed kan bidrage til at øge kompetenceniveauet inden-
for økologisk landbrugsproduktion. 

På grunduddannelsen kommer vi rundt om de økologiske fagområder, økologireglerne og 
det økologiske marked. 

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

 

 

 

 

 

 

 
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/Planteavl/Goedskning/Naeringsstoffer/Kvaelstof-N/Kvaelstofnormer-og-prognose/Sider/Pl_19_2503_kvaelstofprognosen_2019.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Skat/Sider/js_19_klummeartikel_Deleoekonomi.aspx
https://www.idenyt.dk/haven/dyr-i-haven/insekthotel-sadan-giver-du-insekterne-et-flot-bosted-i-haven/?utm_campaign=717026_DK_NB_Uge13_S%C3%B8ndag_31032019&utm_medium=email&utm_source=Danmark-All_Users&se_ma=%20&guid=%20&SNSubscribed=true
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/140519Grunduddannelseioekologi.aspx

