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Vær opmærksom på snegleangreb i vintersæd 

 Det fugtige vejr har fremmet sneglene, og der meldes nu om angreb i vintersæd. Der har 
tidligere været relativ få meldinger om snegleangreb i vinterraps, men sneglene har nu haft 
længere tid til at opformere sig og angriber nu vintersæd. Sneglene æder kernerne, så plan-
terne ikke spirer frem eller gnaver af bladene. Sent såede marker skades mest, da planterne 
her ikke så let kan ”vokse fra” angrebene. 

 Husk at nedskrive dit areal med pligtige og husdyrefterafgrøder, hvis de 
ikke er blevet til noget 

 Som landbruger er du forpligtet til at nedskrive dit indberettede efterafgrødeareal, hvis de 
pligtige og husdyrefterafgrøderne mod forventning ikke er blevet til noget. Derfor er det vig-
tigt, at du løbende holder øje med, hvordan dine efterafgrøder udvikler sig. 
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 Landbrugsstyrelsen er begyndt på 
efterårets efterafgrødekontrol, hvor 
de kontrollerer plantedækket af de 
udsåede efterafgrøder. På kontrollen 
følger de op på, om du har etableret 
det antal ha efterafgrøder, som du 
har indberettet i gødningskvote- og 
efterafgrødeskemaet (GKEA). 

Læs mere om ændrede regler her: 
lbst.dk/pligtige-og-husdyrefterafgro-
eder. 

Økonomi Landbrugsstyrelsen retter fejl i betalingsrettigheder 

 Landbrugsstyrelsen retter en fejl i værdierne for landbrugernes betalingsrettigheder. Det 
sker efter, at EU-Kommissionen har gjort opmærksom på, at betalingsrettighederne har 
været beregnet forkert. 

 

Når betalingsrettighederne er genberegnet, vil der ske ændringer i de værdier Landbrugs-
styrelsen har meldt ud som de foreløbige værdier for 2019. For størstedelen af landbruger-
ne betyder det, at deres betalingsrettigheder stiger i værdi – for de resterende vil der være 
et fald. Det samme gør sig gældende bagudrettet for årene 2015-2018. Det forventes, at ca. 
fire ud af fem landbrugere vil få udbetalt mere i støtte, mens ca. en ud af fem vil få mindre 
udbetalt. 

Læs hele meddelelsen fra landbrugsstyrelsen her: lbst.dk/nyhed/landbrugsstyrelsen-retter-
fejl. 

Økologi 
 

Undgå unødige ansøgninger om nedsat omlægningstid – husk at indbe-
rette alle arealer i ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugspro-
duktion 

 Landbrugsstyrelsen oplever, at flere nye økologer søger om nedsat omlægningstid på 
arealer, der ikke er kommet med i deres ansøgning om autorisation. Husk derfor at være 
særlig opmærksom på at få alle arealer med i din ansøgning om autorisation. 

Se eksempler på arealer, du skal være særlig opmærksomme på at få med i ansøgningen om 
autorisation til økologisk jordbrugsproduktion her: lbst.dk/meddelelser/undgaa-unoedige-
ansoegninger. 

Mark Nyt kort viser kæmpe potentiale for flere minivådområder i Danmark 

 Potentialet for at etablere mini-
vådområder i Danmark er blevet 
endnu større. Et nyt kort, som Na-
tionalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug under Aarhus Universi-
tet har udarbejdet for Landbrugs-
styrelsen, tilføjer 500.000 hektar 
ekstra til det samlede areal. 

Se mere og link til kort her: lbst.dk/kaempe-potentiale-for-flere-minivaadomraader. 
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Får og væddere Hitliste over højeste avlsindekser for får og væddere - oktober 2019 

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

Se hitlisterne her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder. 

Geder Hitliste for Boer og Nubiske geder - oktober 2019 

 Hitlisterne er et katalog over geder samt ældre og yngre bukke med de højeste indekser 
inden for hver race. Hitlisterne kan anvendes af såvel avlere som producenter til at finde 
avlsdyr, der kan forbedre besætningens resultater. 

Se hitlisterne her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder. 

Mark Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet 

 Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstype-
kortet. I det nye kort er den tidligere usikker-
hed om typerne JB4 og JB6 afklaret, og flere 
marker skifter status fra JB4 til JB6. 

Fra 1. oktober kan landmænd se deres mar-
kers jordbundstype i et nyt jordbundstype-
kort. Du kan bruge kortet til at se, hvor meget 
gødning du kan tilføre dine afgrøder ud fra 
dine markers jordbundstype og til at beregne din gødningskvote. Kortet finder også anven-
delse i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i 
jordbruget for planperioden 2019/2020 og i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold 
og om opbevaring og anvendelse af gødning. 

•    JB4-jorde med sandet underjord bliver klassificeret som JB4. 

•    JB4-jorde med leret underjord bliver re-klassificeret som JB6. 

Se mere her: lbst.dk/nyheder/vi-forbedrer-jordbundstypekortet. 

Arrangementer Konference for alle bæravlere 

 Som et nyt tiltag bliver der i år en fælles, faglig temadag for 
alle bæravlere, både jordbær på friland og i væksthus, 
hindbær, solbær, ribs, surkirsebær og anden industrifrugt. 

Bærkonferencen arrangeres af Jordbær-hindbærklubben og 
HortiAdvice. Tidligere år har der været særskilte temadage 
for de enkelte kulturer, men i år er det hele slået sammen til 
ét fagligt arrangement, der løber over halvanden dag. 

Arrangementet finder sted den 5. - 6. november 2019. 

Læs mere om arrangementet her: 
www.gartnertidende.dk/faelles-konference-for-alle-
baeravlere. 
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 Markvandring multifunktionelle efterafgrøder 

 Kom og hør om multifunktionelle efterafgrøder. Kom 
med i marken og se spændende efterafgrødeblan-
dinger på Aagaard Gods. Hør blandt andet om 
Mykorrihza, efterafgrøder fra satellit og erfaringer med 
Conservation Agriculture. 

Tid og sted: 
30. oktober 2019, kl. 12.30 - 15.30. 
Aagaard Gods 
Ågårdsvej 11 
4281 Gørlev 

Arrangementet er gratis - tilmelding er ikke nødvendig. 

Se hele programmet her. 

 Temadag om dyrkning af korn og raps 

 Deltag i temadagen og få den nyeste viden om, hvordan du skal dyrke din vårbyg og 
vinterraps.  

 

 

 

 

 

 

Hør f.eks. hvad det betyder for dit udbytte af vårbyg, at du har nogle veludviklede efter-
afgrøder, og få inspiration til, hvordan du kan styre rapsens udvikling i efteråret uden at 
bruge vækstreguleringsmidler.  

Du vil også få inspiration til, hvordan du kan optimere dit eget udbytte af vårbyg med 
erfaringer fra Irland, og du kan blive klogere på, hvordan de har taklet udfordringerne med 
vinterraps i Slesvig-Holsten.  

Tid og sted: 3. december 2019, kl. 9.30-15.30 
Vestermølle 
Oddervej 80 
8660 Skanderborg 

Program og tilmelding: 
Se programmet her. 

Hvis du tilmelder dig inden den 31. oktober, så får du rabat på deltagergebyret. Tilmeld dig 
her. 

Info Lav en kule til rodfrugterne i haven 

 Når nattefrosten truer i efteråret, er det på tide at finde ud af, hvad der skal ske med de 
rodfrugter, som ikke er blevet spist. En åben kule er en god mulighed for at opbevare rod-
frugter ude i haven vinteren igennem. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2019/Filer/Pl_19_4580_Markvandring_Goerlev_invitation.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2019/Filer/Pl_19_4580_Markvandring_Goerlev_invitation.pdf
https://www.tilmeld.dk/temadagkornraps031219/temadag.html
https://www.tilmeld.dk/temadagkornraps031219/temadag.html
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 Den er let at lave, og det er let at hente afgrøderne. Det 
skriver Haveselskabet i deres nyhedsbrev for oktober. 

Se hvordan du gør her: haveselskabet.dk/trin-trin-lav-en-
kule-til-rodfrugter. 

 Planer i efterårsferien? Snup en guide til den danske natur 

 Tilhører du en af de mange, der holder efterårsferie i Danmark, og mangler du idéer til ture 
for hele familien? Så gå ombord i Naturstyrelsens katalog af naturguider, der dækker statens 
mange naturperler fra Bornholm til Vendsyssel. 

I de seneste tre år har Naturstyrelsens over 150 naturguider oplevet en stigning i antal 
besøgene fra 36.834 unikke besøgende i juli 2016 til 90.422 unikke besøgende i juli 2019. 
Der er især stor aktivitet på siderne i sommermånederne, hvor mange søger inspiration til 
udflugter rundt i Danmark. 

Læs mere her: naturstyrelsen.dk/planer-i-efteraarsferien. 

OBS! Økologisk arealtilskud og plejegræs: Vi udsætter fristen og giver ekstra 
mulighed for dispensation 

 Landbrugsstyrelsen forlænger fristen for at søge nyt tilsagn om pleje af græs- og naturarealer 
samt økologisk arealtilskud for de sager, der har fået dispensation fra ansøgningsfristen og 
ikke er klar til ansøgning endnu. Fristen forlænges til 30. november. Landbrugsstyrelsen 
giver derudover en ekstra mulighed for at få dispensation fra ansøgningsfristen, hvis du 
kontakter styrelsen senest 31. oktober. 

Læs mere: lbst.dk/nyheder/oekologisk-arealtilskud. 

Info Mangler du fortsat at modtage sukkerroepenge? De næste 
tilbagebetalinger foretages ultimo oktober 2019 og januar 2020 

 Sukkerroedyrkere og -producenter i EU betalte i produk-
tionsårene 1999/2000 – 2000/2001 for meget i afgift på 
sukker. Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde de sukker-
roedyrkere, som har penge til gode. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/sukkerroepenge. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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