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Mark 
 

Få en god bestand af kløver i marken 

 Der er rigtig mange penge i at vælge den 
rigtige blanding af kløvergræs. Så husk at 
det er dig, som vælger græsblanding og 
ikke en tilfældig frøhandler – det er før set, 
at kunden er kommet hjem med dét, der 
lige var på hylden – og som ikke egnede sig 
særlig godt til det formål, det var tiltænkt.  

Foråret og sommertiden er over os, og 
såtiden nærmer sig. Dermed skal der også 
sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at 
sådybden højst er 1 til 2 cm for græs og 
især kløver. Ved dybere såning af kløver 
mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. 
Sådybden måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20% af 
frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.  

Afstanden mellem såskærene anbefales højst at være 12,5 cm. Hvis du øger afstanden til 
hhv. 15,0 og 16,5, giver det et lidt lavere udbytte og en mere åben afgrøde i udlægsåret. 
(iflg. Torben Frandsen, SEGES). En åben afgrøde øger risikoen for ukrudt især skræpper og 
tidsler i det først år. Hvis der er større afstand, hvad den er på nogle nyere såmaskiner, kan 
udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt 
andre steder også. 

 Overvintring af græsmarker 

 Vejrudsigten viser stadig nattefrost og meget lave dagtemperaturer, men dog tøvejr sidst i 
perioden. Det vil betyde, at græsmarkerne grønnes, og du kan begynde at give dem et tjek. 
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 Det har været et vådt efterår og vinter. Det betyder, at hvor dyrene har gået ude, kan der 
være store arealer, som er trådt op og kræver en kærlig hånd her i foråret. 

 
Vejrudsigten viser stadig nattefrost og meget lave dagtemperaturer, men dog tøvejr sidst i 
perioden. Det vil betyde, at græsmarkerne grønnes, og du kan begynde at give dem et tjek.  

Det har været et vådt efterår og vinter. Det betyder, at hvor dyrene har gået ude, kan der være 
store arealer, som er trådt op og kræver en kærlig hånd her i foråret. 

Det er vigtigt, at du får vurderet dine græsmarker, især de ældre. Der skal ikke være større 
pletter med dødt græs eller bar jord på grund af optrædning, medmindre der er en meget 
aktiv hvidkløverbestand, som kan ”fylde hullet”. Der må ikke mangle mere end 5% af plan-
terne på arealer med rent græs og højest 10% på arealer med kløvergræs. Du kan tælle an-
tallet af græsplanter (både græs og kløver) i sårækken. Der skal være 20-25 planter pr. meter 
sårække i slætmarker og 30-40 i marker til afgræsning. 

De steder, hvor plantedækket ikke er i orden, skal marken lægges om. Der må ikke være ret 
mange pletter større end en gummistøvle størrelse 45 (for at citere en afgået landskonsulent). 
Du skal dog lige sikre dig, at din fodersituation er i orden, og overveje hvordan du bedst får 
en ny græsmark. Den hurtigste måde er ved at udlægge det nye græs i en grønafgrøde, grøn-
byg eller grønært, som kan høstes fra midten af juni. 

Hvis der er en tynd bestand af græs med mindre bare pletter i marken, eller marken bare ikke 
kan undværes, kan den i visse tilfælde repareres ved isåning. Det gælder især yngre græsmar-
ker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare sig at så noget i ældre kløvergræsmarker, da 
udbyttet af isåningen bliver for dårligt. 

På lettere jord kan isåningen ske med en alm. radsåmaskine, hvis såskærene strammes godt 
op, og der tromles bagefter. På svære jordtyper bør der anvendes en såmaskine med skive-
skær. Brug en tidlig blanding, hvis græsmarken skal ligge i flere år, brug italiensk rajgræs eller 
hybridrajgræs, hvis den blot skal holde denne sæson. 

Acceptér aldrig en dårlig græsmark! – eller 
sagt på en anden måde ”er du i tvivl så pløj”. 

Har du en græsmark, som var rigelig lang fra 
efteråret af, kan det være gavnligt at strigle 
græsmarken, så du kan få fjernet vissent 
græs, så der kan komme lys og luft til plan-
terne. Pas på ikke at ødelægge hvidkløverens 
udløbere alt for meget. Græsset skal være 
tørt, når der strigles, så det kan smuldre. På 
efterårsudlagt græs og på mildere jordtyper vil det være fornuftigt at få tromlet arealet for 
småsten, som er løftet op af frosten. Hvis der er muldskud, skal de jævnes. Kør dog først, når 
jorden er så tør, at traktoren ikke laver skade på græsmarksplanterne. 

Mange fik ikke høstet sidste slæt i 2017 på grund af våde marker. Spørgsmålet er så, hvad vi 
gør med det store lag ”gammelt” græs nu til foråret. Nogle har spurgt, om de skal pudse det 
gamle græs af, så snart marken kan bære. Det mener jeg ikke. Lad det stå til første slæt og høst 
det som normalt. Græsset er godt nok lidt vissent i toppen, men det vil ikke betyde ret meget 
til kødkvæg. Hvis du synes, det er for gammelt, kan du vælge at høste et par dage tidligere 
end ellers. På arealer, hvor der har ligget meget sne, kan det komme på tale at pudse det af, 
men så skal det i mange tilfælde fjernes for ikke at dække for det nye fremspirende græs.  

Er du i tvivl så kontakt din rådgiver. 
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 Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd 

 Det kan være aktuelt for mange at anvende egen udsæd i år. Der er visse steder mangel, for 
det var umuligt at så vintersæd i efteråret 2017 på grund af våde marker, og meget vinter-
sæd er måske gået til i vinter. 

 Brug af egen udsæd kan mindske omkostningerne på bedriften. Du skal imidlertid forholde 
dig kritisk til kvaliteten, når du vælger at bruge egen udsæd, idet egen udsæd skal være af 
samme kvalitet som indkøbt udsæd. Dette er især vigtigt i et år, hvor afgrødeprisen er høj. 
Tabt udbytte som følge af eksempelvis en for ringe spireevne, en for lav TKV, spredning af 
ukrudtsfrø eller ekstra omkostninger til ukrudtsbekæmpelse som følge af en uens plante-
bestand og for ringe konkurrenceevne, kan hurtigt overstige den besparelse, der er opnået i 
forhold til at indkøbe udsæden. Du skal selv stå inde for kvaliteten af den hjemmeavlede 
udsæd. Der er ingen erstatningsordning, som den du er dækket af, når du køber certificeret 
såsæd. 

 Hvis du bruger hjemmeavlet udsæd, SKAL der betales forædlerafgift til sortsejeren. Foræd-
lerafgiften er med til at betale udviklingen af fremtidens sorter. Afgiften varierer efter sort, 
og oplysninger om brug af egen udsæd kan indberettes til Danske Sortsejere på 
www.sortsejere.dk, hvorefter du vil modtage en faktura på forædlerafgiften. 

Prisen på certificeret såsæd af vårbyg varierer typisk fra 250 til 350 kr. pr. hkg. I 2018 er den 
sikkert i den høje ende pga. stor efterspørgsel. Egen udsæd af foderbyg kan p.t. værdisættes 
til ca. 110 kr. pr. hkg. Hertil skal lægges 30 - 40 kr. pr. ha i forædlerafgift, afhængig af sorten. 
Behandlingsomkostninger til egen udsæd skal også indregnes. Priserne for rensning, bejdse-
middel og bejdsning varierer efter mængde og tidsforbrug, men ligger i størrelsesordenen 
50 - 80 kr. pr. hkg. Hvis kornet ikke bejdses, men bare skal renses, kan der spares ca. 20 kr. 

Kilde: Plantenyt 12/2 2018 

OBS! 
 

Frist for sprøjteindberetning 

 Den 31. marts er sidste frist for rettidig indsendelse af dit forbrug af planteværn (SJI) for 
perioden 2016-2017. 

Du skal altså have en udskrift liggende af sprøjteindberetningen for 2017 senest den 1. april. 

Mangler du at sende oplysninger om sprøjtning i 2016/17 til din planteavlskonsulent, så er 
det på høje tid at få det gjort. 

Mark Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort 

 Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, 
end kvælstofnormerne foreskriver. 

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i 
efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregå-
ende 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen regi-
onaliseres i tre områder A, B og C. I område A har nedbøren ligget 97 mm over 11 års gen-
nemsnittet, i område B 46 mm over og i område C ligger nedbøren 26 mm over normalen.  

Se mere her: lbst.dk/kvaelstofprognosen. 

 

 

http://www.sortsejere.dk/
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/kvaelstofprognosen-for-2018-er-nu-offentliggjort/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=kvlstofprognosen-for-2018-er-nu-offentliggjort&cHash=b479259148d7e4fa22d6f8997dd2be92
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OBS! Indberet dit gødningsregnskab for 2016/2017 senest 31. marts 

 Alle medlemmer af Register for Gødningsregnskab skal hvert år indberette gødningsregn-
skab for den seneste planperiode. Mere end halvdelen af de tilmeldte virksomheder har 
allerede foretaget deres indberetning. Har du endnu ikke indberettet gødningsregnskab for 
2016/2017, skal du huske at gøre det inden udgangen af marts 2018. 

 Gødningsregnskabet skal indberettes for de planperioder, hvor virksomheden har været 
tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Det gælder også, hvis virksomheden er ophørt med 
at drive landbrug efter 1. august 2016 eller ikke har brugt gødning. 

Se hvordan du gør her: lbst.dk/indberet-dit-goedningsregnskab. 

Info Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret 

 1. marts 2018 trådte den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion i kraft. Den nye 
opbygning gør vejledningen mere læsevenlig.  

Bemærk, at der blandt andet er lovgivningsmæssige ændringer i forhold til beplantnings-
krav, udeareal og tomgangsperiode for fjerkræ. Derudover er der ændringer i reglerne for 
fjerkræ i mobile huse.  

Der er også tilføjet opfordringer, der ikke er krav om, men som bare er gode råd til at sikre 
hurtig sagsbehandling. Blandt andet opfordres til at huske at medsende kortbilag, når du 
indberetter køb og salg af økologiske arealer.  

En anden vigtig opfordring er at notere såtidspunkt i logbogen, når du sår dine afgrøder.  

Find den nye vejledning her. 

Arrangement 
 

Det sker i Økologi: 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. 

Nyhed Slip haveglæden løs 

 Bogen er 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. 

Med udgangspunkt i en stor kærlighed til haven og alle de 
planter, der gror i den, og en solid faglig ballast som hortonom 
og formidler deler Lotte Bjarke ud af sin haveglæde, der på 
uhøjtidelig vis favner hele haven og alle naturens små mirak-
ler, der også hører med til at være haveejer. 

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

 
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 

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/indberet-dit-goedningsregnskab-for-20162017-senest-31-marts/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=indberet-dit-gdningsregnskab-for-20162017-senest-31-marts&cHash=33a197ddd34b28de759fced86fbbc5b3
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/ess_tfn_100520_DetSker.aspx
http://www.gartnershop.dk/

