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Arbejdsmiljø 
 

Er din fodersilo sikker? 

 Siden 2018 har Arbejdstilsynet haft skærpet opmærksomhed på foderstofchaufførens risiko 
på bedrifterne, når siloerne fyldes. I den forbindelse er der gennemført en stor kortlægning 
af fodersiloer i hele landet. Det er sket i et samarbejde mellem bl.a. DAKOFO, branche-
foreningen af korn- og foderstofhandlere i Danmark og SEGES.  

Heldigvis viste den, at der langt de fleste steder ikke er alvorlige problemer. Ejerne af de 
siloer, der var alvorlige problemer ved, er blevet kontaktet af deres foderleverandør. Men 
vær opmærksom på, at det altid er landmandens ansvar at få udbedret skader og holde øje 
med sliddet på siloen.  

Sørg for jævnligt tjek! 

Godt samarbejde mellem landmand og foderleverandør kan sikre både chaufføren og 
bedriftens ansatte, hvis der laves jævnlige tjek af siloen samtidig med, at chaufføren tjekker, 
når han leverer foder. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Arbejdssikkerhed.  

Og se folderen ” Din silo - foderchaufførens arbejdsplads” på dette link:  

www.landbrugsinfo.dk/chauffoerens_arbejdsplads. 

Info Du kan fra i dag registrere overdragelsen af betalingsrettigheder 

 I forbindelse med justering af betalingsrettighedernes værdi har det i en periode ikke været 
muligt at registrere overdragelsen af betalingsrettigheder i Tast selv-service. 

Det er nu muligt at se betalingsrettighedernes foreløbige værdi for 2020 i Tast selv-service, 
og det er igen muligt at registrere overdragelsen af betalingsrettigheder med henblik på 
støtteudbetalingen 2020. Det betyder samtidig, at den midlertidige procedure for overdra-
gelse af betalingsrettigheder i forbindelse med pantsætning ophører dags dato. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/Kn_20_3966_Er_din_fodersilo_sikker.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Tvaerfaglige-emner/Arbejdssikkerhed/Sider/AM_19_3966_Din_silo_foderbus_chauffoerens_arbejdsplads.aspx
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 Hvis du har overdraget betalingsrettigheder med henblik på støtteudbetalingen i 2020, men 
overdragelsen på tidspunktet ikke kunne registreres i Tast selv-service, skal du nu registrere 
den. 

Fristen for registrering af overdragelsen af betalingsrettigheder er senest ved fristen for æn-
dringer til Fællesskemaet i maj 2020. 

Læs mere her: https://lbst.dk/nyheder/betalingsrettigheder. 

Heste Årsrapport for stambogsføring 2016 

 Resultatet af bedækninger i 2015 og antal bedækninger i 2016 opgjort pr. hingst.  

Listen i nedenstående link er sorteret alfabetisk efter det forbund, hvor føllet er registreret 
og alfabetisk efter hingstens navn. 

Hingste og bedækninger/føl uden avlsgodkendelse i et dansk avlsforbund er opgjort i en 
selvstændig gruppe benævnt "Landsudvalget for Heste/EU-avlsforbund." 

Læs mere i listen. 

Kilde: SEGES 

Økologi 
 

Økologikontrol: Fokus på staldforhold for kvæg og svin 

 Landbrugsstyrelsen udfører i 2019 uanmeldt stikprøvekontrol på 5 % af 
de økologiske bedrifter. Det drejer sig om ca. 197 bedrifter i alt. Bedrifter-
ne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering. I 
risikovurderingen indgår blandt andet tidligere konstaterede overtrædel-
ser. Nogle af stikprøverne på økologiske bedrifter vil i perioden 1. novem-
ber til 31. december have fokus på overholdelse af reglerne omkring staldforhold for kvæg 
og svin. I denne periode kan vi få vinter og vinterlignende vejr og mange økologiske dyr 
kommer ind på stald. 

Hvad vil vi kontrollere? 

Kontrollen vil se på generel dyrevelfærd på stald, herunder: 

• Er der plads nok i stalden til de dyr der er der? 
• Er der sengebåse nok i kostalden?  
• Er strøelsen ved kreaturer og svin tilstrækkelig, og tilstrækkelig tør? 
• Har alle dyrene let adgang til foder og vand? 
• Bliver der taget tilstrækkeligt hensyn til enkeltdyr, som kan have behov for ekstra 

opmærksomhed for at trives? 
• Har dyr på stald mulighed for at komme ud i løbegård? 

Kontrollen vil også se på velfærd for udegående dyr, herunder: 

• Har de tilstrækkelig adgang til ly og læ? 
• Har de adgang til arealer der ikke er optrådte? 
• Har alle dyrene let adgang til foder og vand? 

Læs mere om reglerne for staldforhold og forholdene for udegående dyr i vinterhalvåret i 
vores vejledning: http://lbst.dk/oekologisk-jordbrugsproduktion 

Læs mere om stikprøvekontrol i vores kontrolinstruks: https://lbst.dk/Kontrolinstruks.  

Kilde: Landbrugsstyrelsen 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-fra-i-dag-registrere-overdragelsen-af-betalingsrettigheder/?utm_campaign=du-kan-fra-i-dag-registrere-overdragelsen-af-betalingsrettigheder&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-og-registrering/Sider/Bedaekning2016.pdf?List=%7b7eb28d48-4f12-4a86-bcb8-3294f765a574%7d&ID=2407
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Kontrol/Jordbrug/1_Kontrolinstruks_-_OEkologi_bedrifter_2019.pdf
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Mark Pas på stubhøjden når der slås græs sent i november 

 Der skal sættes en stubhøjde på mindst 10-12 cm, når græsset slås sent i november! 

Vejret har i slutningen af oktober og begyndelsen af november været usædvanlig vådt de 
fleste steder. Derfor står der mange steder et ret stort lag græs, som kan give problemer for 
græsmarken, hvis der kommer sne.  Hvis det holder nogenlunde tørt, kan der muligvis tages 
et slæt sidst i november. Men tag det ikke for enhver pris! Hvis der kommer sneskimmel, kan 
græsmarken muligvis reddes med en strigling første dag i marts, hvor marken kan bære. 

Slår du græsset i normal stubhøjde på 4-5 cm, er der for lidt oplagsnæring til at modstå en 
normal vinter, og så har du på forhånd ødelagt muligheden for et stort 1. slæt græs i 2020. 
Det er derfor ekstra vigtigt, at maskinstationen indstiller skårlæggeren rigtigt og sætter 
mindst 10 -12 cm stubhøjde på de græsmarker, der skal høstes græs eller afgræsses i 2020, 
selv om det ofte er ensbetydende med en lidt ”flosset” klipning! 

Info Landbruget har styr på medicinresterne 

 Der bliver holdt et skarpt øje med forekomsten af medicinrester i kød, mælk og æg. I 2018 
undersøgte Fødevarestyrelsen ca. 12.000 prøver fra kød, mælk og æg m.m. for rester af bl.a. 
antibiotika, smertestillende stoffer og en række forbudte stoffer og hormoner, som kan 
have en ydelsesfremmende effekt. 

Prøveresultaterne er opløftende. I 2018 blev der kun fundet fem overskridelser af EU's 
grænseværdier for tilladte lægemidler, og der blev ikke fundet rester af forbudte stoffer.  

Myndighederne tager hvert år stikprøver af kød, mælk, æg m.m. både på slagterier og i 
besætninger for at sikre sig, at der ikke findes ulovlige rester af medicin. Ved fund af ulovlige 
rester bliver der altid fulgt op med besætningsbesøg og afklaring af årsagen.  

For at undgå medicinrester i fødevarerne stiller EU mange krav til landmandens brug af me-
dicin til dyr, der skal sendes til slagtning, eller som leverer æg, mælk eller honning. Resul-
taterne for 2018 viser, at der stadig ikke er grund til at frygte medicinrester i vores mad.  

Fakta om overskridelser af grænseværdier for restkoncentrationer af medicin i danske 
fødevarer, 2018:  

To af overskridelserne blev fundet i slagtede svin, som begge blev fulgt op af veterinær-
enheden. I begge tilfælde blev der givet indskærpelse.  

Der blev også fundet salicylsyre i to forskellige mælkeprøver, som også blev fulgt op af 
veterinærenheden. Overskridelserne formodes at komme fra en form for kontaminering på 
ejendommen.  

Endelig blev der fundet rester af et fodertilsætningsstof i et æg, som skyldtes en fejlhånd-
tering på fodervirksomheden. 

Fjerkræ Husk vand til hønsene og måske halm i hønsegården 

 Når frosten nærmer sig, skal du huske hønsene. Ikke 
fordi hønsene ikke kan tåle frost – de kan faktisk tåle 
ganske meget frost. Du skal bare undgå, at det trækker 
i hønsehuset – det kan hønsene ikke fordrage. Det er i 
første række ikke kulden, der er skyld i, at hønsene 
ikke lægger æg i vinterperioden. Det skyldes mest 
mangel på lys. 
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 Det er vigtigt, at du hele tiden sørger for, at der er adgang til optøet vand. Når det fryser, 
skal du mindst én gang om dagen – helst morgen – sørge for tøet vand (det er bedst at give 
dem vand 2 gange om dagen). Man kan købe en lille varmeplade, som kan sættes under 
vandautomaten, hvis man vil slippe for bøvlet. Sådan en varmeplade koster ca. 300 kr. 

Halm i hønsegården 

Hønsegården er mange steder meget våde og plørede. Det kan være en god ide at strø et lag 
halm for at begrænse den mudrede bund. Det gør det samtidig muligt at opsamle noget af 
hønsenes gødning til brug for marken eller køkkenhaven. 

Arrangementer Landmand inviterer til et kig på fremtidens bæredygtige slagtekalv 

 Tirsdag den 19. november kan mælke- og 
slagtekalveproducenter se, hvordan SEGES 
og en række partnere forsøger at udvikle en 
bæredygtig slagtekalv med lavt klimaaftryk 
og høj spisekvalitet hos en slagtekalvepro-
ducent ved Randers.  

Hvordan udvikler man gennem avl og gen-
teknologi en bæredygtig slagtekalv, som ud-
leder mindre metan, forbruger foderet 
mere effektivt og omsætter det til velsmag-
ende, og klimavenlige, bøffer med stor fedt-marmorering?  

Det spørgsmål er SEGES i samarbejde med Danish Crown, Viking, Aarhus Universitet, Allflex, 
Frontmatec og fire slagtekalveproducenter i gang med at finde svar på i et fire-årigt projekt.  

Hvad arbejdet rent praktisk går ud på, kan mælke- og slagtekalveproducenter få indblik i 
tirsdag den 19. november 2019, kl. 11-15.30 hos Lars Thinggaard Larsen, Virringvej 41, 
8900 Randers.  

Tilmelding til det gratis besøg hos Lars senest 12. november: Skriv til Susanne Bach Frand-
sen, sbf@seges.dk.  

Se program m.v. her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/landmand_inviterer. 

 Arrangementer inden for økologisk jordbrug 

 Udvalgte møder, seminarer, kurser, temadage, åbent hus, markvandringer, udstillinger mv. 
inden for økologisk jordbrugsproduktion. 

Se arrangementerne her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/DetSker 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysnin-
ger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Jan Ovesen, tlf. 9635 1258 eller på e-mail: jov@agrinord.dk  
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