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Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi 

 Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og 
rydde op 

Når en sprøjte vælter, og sprøjtevæske løber ud af sprøjten, er det vigtigt med en hurtig ind-
sats, så forureningen ikke spreder sig. Der er flere eksempler på, at brandvæsnet med en 
hurtig indsats har formået at begrænse skader i vandløb. I andre tilfælde af uheld har man 
ved at bortskaffe forholdsvis begrænsede mængder jord undgået, at der er opstået en 
punktkilde.  

Vær omhyggelig med at give instruktion, hvis du er ansvarlig for medarbejdere, herunder 
hvordan medarbejderen skal forholde sig i tilfælde af uheld. 

Som udgangspunkt vil forsikringsselskaberne dække omkostningerne til oprydning. Det er 
vigtigt hurtigst muligt at tage kontakt til sit forsikringsselskab. 

Jordforureningsloven siger, at den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade 
straks skal iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den 
overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for miljøskaden skal straks iværksætte 
ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yder-
ligere skade. 

Du bør agere ud fra, at et udslip af sprøjtevæske af myndighederne vil blive anset som en 
fare for en miljøskade. 

Sikker vejtransport 

De generelle sikkerhedsforanstaltninger ved transport af plantebeskyttelsesmidler er i høj 
grad et spørgsmål om sund fornuft og omtanke: 
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 • transportér kun plantebeskyttelsesmidler i uskadt emballage 
• transportér kun varer, der er gjort sikkert og omhyggeligt fast 
• transportér ikke plantebeskyttelsesmidler sammen med foder, fødevarer mv. 
• tag aldrig produkterne ind i førerkabinen 
• brug en lukket boks beskyttet mod påkørsel. 

Ved længere transportafstande er det en god sikkerhedsforanstaltning at påfylde plante-
beskyttelsesmidlerne i marken. Vælg om muligt den mest sikre rute mellem fyldeplads og 
mark. Husk at lille sporvidde, højt tyngdepunkt og urolig last i form af sprøjtevæske i tanken 
gør trailersprøjter og selvkørende sprøjter til redskaber, der kræver særlig omtanke under 
kørsel. Det gælder ikke mindst ved indkørsel til marken.  

Er uheldet ude, at en dunk vælter, eller der sker anden form for spild, er det en god idé altid 
at have en rulle plastposer og en skovl med på traktoren eller sprøjten. Ved transport af 
større mængder kemi vil det være en god idé at have en sæk kattegrus eller andet absor-
berende materiale med i beredskab. 

Kilde: Landskonsulent, Planteværn, Poul Henning Petersen, Planteværnsteam, php@seges.dk 

Info Glyphosat og grundvand 

 Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og me-
get sjældent koncentrationer over kravværdien. Ofte har fund kunnet forklares med utætte 
borerør, sprøjtning direkte omk. boring eller falske positive analyser. 

Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Grundvand. 

Økologi Alle økologer skal nu dokumentere et behov ved anvendelse af ikke-øko-
logisk gødning 

 Den nye praksis erstatter den hidtidige praksis, hvor det var muligt at 
anvende op til 50 kg ikke-økologisk N/ha uden at dokumentere behovet.  

Ændringen betyder, at økologer, som anvender kvælstofholdig gødning 
fra bilag 1, skal dokumentere behovet for at anvende disse produkter. 
Ændringen er beskrevet i en revideret udgave af afsnit 15 (Regler for 
gødning og jordforbedring) i økologivejledningen. 

Læs mere her: https://lbst.dk/alle-oekologer-skal-nu-dokumentere-et-behov. 

Får og geder 
 

Kåringer får og geder 2020 

 Eksteriørtal for får og geder bedømt i 2020. 

Se resultaterne her: https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering. 

Info Trusselsvurdering for fugleinfluenza 

 Fødevarestyrelsen vurderer med udgangspunkt i den nye trusselsvurdering, at den samlede 
risiko for smitte med højpatogen aviær influenza til danske fjerkræbesætninger er forøget 
og ændres derfor fra meget lav til lav. 

Læs mere om fugleinfluenza og hvordan du skal forholde dig her:  

www.foedevarestyrelsen.dk/Trusselsvurdering_for_HPAI 

eller i fjerkrænyt: www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae/Nyhedsbreve. 

mailto:php@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Grundvand/Sider/pl_19_4564_Glyphosat_og_grundvand.aspx
https://lbst.dk/meddelelser/meddelelse/nyhed/alle-oekologer-skal-nu-dokumentere-et-behov-ved-anvendelse-af-ikke-oekologisk-goedning/?utm_campaign=alle-kologer-skal-nu-dokumentere-et-behov-ved-anvendelse-af-ikke-kologisk-gdning&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringer2020-faar-geder.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Trusselsvurdering_for_HPAI_pr._14-02-2020_for-Polen_og_Tyskland.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Trusselsvurdering_for_HPAI_pr._14-02-2020_for-Polen_og_Tyskland.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae/Nyhedsbreve/Sider/FjerkraeNyt1_31__januar_2020.pdf
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OBS! Husdyrgenetiske ressourcer: Ansøgningsrunden åbner for dyretilskud 

 Hvis du ejer gamle danske kvæg-, heste-, svine-, fåre- eller gederacer, kan du søge 
dyretilskud til de avlsdyr, som fik renracet afkom i 2019. Sidste dag for ansøgning er 15. 
marts 2020. 

Se mere her: https://lbst.dk/nyheder/ansoegningsrunden-aabner-for-dyretilskud. 

Haven Ryd op i køkkenhaven 

 Fjern gamle planter fra køk-
kenhaven og dæk evt. noget 
jord med plastik eller glas, så 
den er klar til at lægge de tid-
lige kartofler. 

Nu skal læggekartoflerne læg-
ges til forspiring. Køb de stats-
kontrollerede, sygdomsfri kar-
tofler, som er meristemforme-
rede. Det vil sige, at hver kar-
toffelplante er fremstillet i et 
laboratorium af nogle ganske få, garanteret sygdomsfri celler. Læg dem til forspiring i et 
enkelt lag i flade kasser med de fleste 'øjne' opad. Stil kassen lyst og ved ca. +10°C. Ved mørk 
opbevaring bliver spirerne lange, tynde og blege. 

Husk at forspire chili og peber allerede nu, da de har en lang udviklingstid. Tid til tomater er 
først i marts. 

 Slip haveglæden løs 

 Her er bogen til alle jer, der lige har fået have, til alle jer, 
der lige har opdaget, at haven kan bruges til meget andet 
end at slå græs og klippe hæk og til alle jer, der er trætte 
af havepoliti med løftede pegefingre. 

Hvem har egentlig bestemt, at der ikke må være tusind-
fryd i plænen, at der skal være bar jord mellem buskene, 
og at grønsager skal dyrkes på række og geled? 

Nej vel? Nu slipper vi haveglæden løs og bestemmer selv, 
så haven bliver det frirum til nydelse og afslapning, hvor 
vi for en gangs skyld kan gå offline og bare være os selv. 
Haveglæde kan nemlig ikke købes for penge. Den skal 
slippes løs med fingrene i jorden og fuglefløjt i ørerne. 

Bogen er fyldt med inspiration til, hvordan du kommer i gang. Der er tips til havens indret-
ning og planteanvendelse, og der er praktiske dyrkningsråd, hvad enten du er til køkken-
have, blomsterbede, krukker eller et dejligt mix af det hele. 

Læs mere om bogen her: www.gartnershop.dk. 

 

 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husdyrgenetiske-ressourcer-ansoegningsrunden-aabner-for-dyretilskud/?utm_campaign=husdyrgenetiske-ressourcer--ansgningsrunden-bner-for-dyretilskud&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
http://www.gartnershop.dk/Slip-havegl%c3%a6den-l%c3%b8s---fryd--facts-og-fiduser
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Arrangement Dansk Aberdeen Angus Forening inviterer til seminar, generalforsamling, 
50-års jubilæum og besætningsbesøg 

 Fredag den 20. marts 2020, kl. 10.00 til ca. 17.00 på Axelborg  

Festmiddag kl. 19.00 og overnatning på Scandic Sluseholmen Hotel i København  

Lørdag den 21. marts 2020, kl. 8.30 bus fra hotellet til Møn og Falster for besætningsbesøg 

 Angus Foreningen og Angus racen har været 
igennem en fantastisk og ”skiftende” udvikling 
gennem de seneste 50 år.  

Der kommer dagligt nye udfordringer – 
debatten om udegående dyr, klodens klima-
udfordringer og herunder ændringer i for-
brugernes kostvaner. Hvordan tilpasser vi 
Angus avlen og produktionen til fremtidens 
behov?  

Til at gøre os klogere på disse emner har vi inviteret forskellige eksperter på hvert område.  

Program: 

Kl. 05.00 Afgang med bus fra Aalborg. Opsamling flere steder på vej til København. Steder meldes ud 
efter tilmelding.  

Kl. 10.05 Velkomst v/Anders Kjær, formand for Dansk Aberdeen Angus forening  

Kl. 10.15 Introoplæg om Landbrug & Fødevarers opgaver  
v/Anders Søgaard, chefkonsulent, Afd. for Primærmedlemmer & Digital Kommunikation  

Kl. 10.45 Hvad er fakta, og hvordan laver vi en mere klimavenlig oksekødsproduktion, afgræsning 
herunder lagring af CO2 i landbrugsjorden samt fodring og slutfedning?  
v/Peter Brinkmann Kristensen, projektleder, Naturpleje Mariagerfjord Kommune og  
Julie Cherone Schmidt Henriksen, landbrugsfaglig projektleder, Kvæg, Økologisk Landsforening  

Kl. 12.15 Frokost bestående af Angus pålægsbord m/tilbehør og drikkevarer  

Kl. 13.00 Angus avlen de seneste 50 år og for fremtiden. Kan man avle efter mere klimavenlig 
produktion?  
v/Anders Fogh, afdelingsleder, Avlsværdivurdering, SEGES  

Kl. 14.00 Hvilke krav stiller forbrugerne til vores Angus oksekød, kvalitet og klima?  
v/Karsten Felvang Nielsen, F&B Director og Christian Frambo, Country Head Chef, Scandic Hotels 
samt key account manager Jakob Jensen, Kødgrossisten  

Kl. 15.00 Kaffe  

Generalforsamlingen afholdes iht. Vedtægter. Tilmelding (kun til generalforsamling) senest 10. 
marts til: Else-Marie Pedersen - emp@seges.dk 

 Kl. 19.00 Festmiddag på Scandic Sluseholmen Hotel  

Terrine af Angus-skank med feldsalat og grov sennep og braiseret Angus-bryst i egen sky + tilbehør  

Der bliver arrangeret bustransport fra Jylland. Første opsamling v/Ålborg og 4-5 steder på vej til 
København med hensyntagen til de tilmeldte. Der vil være rundstykker, kaffe og forfriskninger i 
bussen.  

Om fredagen vil det være muligt for ledsagere, der ikke ønsker at deltage i seminaret, at komme på 
sightseeing i København.  

Kl. 17.15 Kører bussen fra Axelborg til hotellet.  

mailto:emp@seges.dk
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 Lørdag vil bussen køre fra hotellet kl. 8.30 til besætningsbesøg hos Mønline Angus v/Steffen 
Albrechtsen, som har ca. 100 sorte og røde stambogsførte Angus køer + opdræt samt masser af 
spændende embryon afkom.  

Derefter besøger vi til Bakkens Angus v/Lis og Erik Magnussen på Falster, som har ca. 50 røde Angus 
køer + opdræt (frokost ved ankomst).  

Dem, der skal tilbage til København, bliver sat af på et praktisk sted, og bussen returnerer til Jylland.  

Restaurant Carlslund, v/Odense på vej hjem - æggekage med bacon + 1 øl/vand kr. 200,-.  

Tilmelding (foregår ved at indbetale på nedenstående konto) gerne snarest og senest med betaling 
21. februar 2020 (Ny dato!) kr. 1.000,- for medlemmer og ledsagere + 200,- kr. for dem fra Jylland 
(aftensmad søndag), kr. 2.000,- for ikke medlemmer. Konto nr. 0247 2169606.  

Vi håber at kunne uddele 50 års jubilæumsbogen på dagen.  

Vi glæder os til at se jer.  

 

Med venlig hilsen  

Dansk Aberdeen Angus Forening og jubilæumsudvalget  
Formand Anders Kjær  
Sekretariat og faglig sekretær, Per Spleth, psp@seges.dk, 87405301 – 30921774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, Lemvigegnens Land-
boforening, LandboSyd, Agri Nord og velas.  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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