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Mark 
 

Satellitbaseret kontrol: Se, om dine marker er grønne eller gule 

 Fra 2. september kan du i Internet Markkort se, om vi vurderer, at aktivitetskravet, som er 
en støttebetingelse under grundbetalingsordningen, er opfyldt på dine marker. 

For arealer med 1-årige afgrøder opfyldes aktivitetskravet ved, at arealerne dyrkes med en 
1-årig afgrøde, og for arealer med græs ved, at de enten slås eller afgræsses. 

Landbrugsstyrelsen bruger en trafiklysmodel med farverne grøn, gul og rød til at vise, om vi 
vurderer, at aktivitetskravet er opfyldt for den enkelte mark. Du kan se kortlaget med 
farverne i Internet Markkort (IMK) ved at vælge fanen ”Korttemaer” og sætte flueben i 
boksen ”Monitorering”. 

Læs mere om det nye tiltag her: lbst.dk/nyheder/satellitbaseret-kontrol. 

Info Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed 

 Mange bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er 
udelukkende information om bedriftens efterafgrødekrav ud fra den indsendte markplan. 

Brevet udsendt af Landbrugsstyrelsen var egentlig ment som en service, men det har i stedet 
for afstedkommet store frustrationer hos landmænd og konsulenter. Landmanden kan ud 
fra ordlyden i brevet blive i tvivl om, hvorvidt der er indberettet efterafgrøder til tiden.  

”Vi beklager, at vi har brugt vendinger i brevet, som gør, at man hurtigt kan misforstå, hvad 
brevet handler om, og at brevet har givet anledning til, at landmænd har troet, at deres ind-
berettede efterafgrøder ikke er blevet registreret”, lyder det fra Landbrugsstyrelsen. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/satellitbaseret-kontrol-se-om-dine-marker-er-groenne-eller-gule/?utm_campaign=satellitbaseret-kontrol-se-om-dine-marker-er-grnne-eller-gule&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/satellitbaseret-kontrol-se-om-dine-marker-er-groenne-eller-gule/?utm_campaign=satellitbaseret-kontrol-se-om-dine-marker-er-grnne-eller-gule&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Brevet sendes til alle landmænd, uanset om de har indberettet inden fristen eller ej. Land-
brugsstyrelsen meddeler, at brevet er tænkt som en serviceoplysning om bedriftens efteraf-
grødekrav ud fra den indsendte markplan. Det oplyser ikke om, hvor mange hektar efteraf-
grøder, der er tilmeldt.  

Landmændene skal altså ikke foretage sig yderligere på baggrund af brevet. 

 Vildt- og bivenlige tiltag 

 Du kan hele året udlægge dele af dine omdriftsmarker med vildt- og bivenlige tiltag og 
stadig få grundbetaling for hele marken. Der er dog visse begrænsninger. 

Se Landbrugsstyrelsens faktaark her: lbst.dk/Vildt_og_bivenlige_tiltag_2019. 

 

OBS! 
 

Nye krav til reflekser på landbrugskøretøjer 

 Den nye vejledning om syn af køretøjer trådte i kraft fra 1. september 2019. I forhold til 
traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber er der skærpede krav til 
afmærkning af brede køretøjer.  

De nye krav gælder for køretøjer købt fra 1. september 2019. Køretøjerne specificeret 
herunder skal i hver side være forsynet med én eller to særlige afmærkninger af brede 
køretøjer. 

Traktor og motorredskab (fx mejetærsker, læssemaskine mv.) 

•   Traktor og motorredskab, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, skal afmærkes. 

•   Frivillig afmærkning tillades ikke, når bredden ikke overskrider 2,55 m. 

Liftophængte redskaber 

•   Liftophængte redskaber hører under bestemmelserne for traktor og motorredskab. 

Påhængsredskab (fx bugseret såmaskine, bugseret harve mv.) 

•   Påhængsredskab til traktor eller motorredskab, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, 
skal afmærkes. 

•   Frivillig afmærkning tillades, selvom bredden ikke overskrider 2,55 m. 

Påhængsvogn til traktor og motorredskab 

•   Traktorpåhængsvogn, hvis faktiske bredde overstiger 2,55 m, skal afmærkes. 

•   Frivillig afmærkning tillades, selvom bredden ikke overskrider 2,55 m. 

Du kan læse mere om mærkningen på landbrugsinfo: www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-
markteknik. (Siden kræver login). Ellers kontakt din forhandler eller maskinkonsulent. 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2019/Faktaark_-_Vildt_og_bivenlige_tiltag_2019.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2019/Faktaark_-_Vildt_og_bivenlige_tiltag_2019.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Traktorer/Sider/pl_19_Nye_krav_til_reflekser_LI.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Traktorer/Sider/pl_19_Nye_krav_til_reflekser_LI.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Traktorer/Sider/pl_19_Nye_krav_til_reflekser_LI.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Traktorer/Sider/pl_19_Nye_krav_til_reflekser_LI.aspx
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Mark I kan stadig nå at søge tilskud til erhvervsrettet jordfordeling 

 Ansøgningsrunden for tilskud til erhvervsrettet jordfordeling er netop åbnet, og I kan søge 
tilskud indtil 15. november. Landbrugsstyrelsen forventer ikke, at den endelige planlæg-
ningsproces er gennemført før ansøgning. Det er muligt at søge om ændringer undervejs.  

Fra 1. september til 15. november 2019 kan du sammen med mindst fire andre lodsejere 
søge om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling. Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud 
efter først til mølle-princippet, men I kan stadig nå at sende jeres ansøgning til dem. 

I tilskudsguiden kan I se en kort film om ordningen og få inspiration til, hvordan ordningen 
kan være relevant for jer. 

I tilskudsguiden kan I også læse om hvilke krav, I skal opfylde for at kunne opnå tilsagn om 
tilskud, og I kan se hvilke udgifter, de giver tilskud til. I tilskudsguiden har Landbrugsstyrel-
sen også angivet en lang række spørgsmål og svar om ordningen, som I med fordel kan ori-
entere jer i. 

 Længere periode til at udbringe flydende husdyrgødning og flydende af-
fald 

 Når det har regnet meget om sommeren, må der på visse arealer udbringes flydende 
husdyrgødning og flydende affald i længere tid end normalt. Det er især gældende i jyske 
kommuner. 

Reglen gælder for marker, hvor størstedelen af markens areal ligger i kommuner, hvor der i 
ugerne 30 til 38 har regnet mere end normalt. Tallene opgøres på kommuneniveau og skal 
opfylde to betingelser. 

Det skal fra og med uge 30 og inden udgangen af uge 38 samlet set have regnet 30 pct. mere 
end klimanormalen ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Derudover skal det fra og med 
uge 21 og inden udgangen af uge 38 samlet set have regnet mere end klimanormalen ifølge 
opgørelser og definitioner fra DMI.  

Er de to betingelser opfyldt, kan flydende husdyrgødning og flydende affald udbringes indtil 
15. oktober på følgende arealer: 

1.   Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller 
kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog 
ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs. 

2.   Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. 

Læs mere her og i hvilke kommuner udsættelsen af fristen gælder: mst.dk/nedboersdata. 

Økologi Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr 

 Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre 
det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold 
for økologiske dyr.  

Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforhol-
dene og jordbundens tilstand tillader det. Det betyder, at du 
undtagelsesvis må afvige fra reglerne, hvis vejrforholdene er 
meget atypiske for årstiden. Det gælder for eksempel, hvis 
udearealerne er oversvømmet eller meget optrådte i et vådt 
efterår. 

 

https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/
https://lbst.dk/tilskudsguide/erhvervsrettet-jordfordeling/
https://mst.dk/erhverv/landbrug/nedboersdata/
https://mst.dk/erhverv/landbrug/nedboersdata/
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 Logbog og dokumentation  

Du skal notere i logbogen, hvorfor dyrene er taget ind, hvornår de kom ind, og hvornår du 
forventer, at dyrene kommer ud igen. Supplér gerne med billeder af udearealerne på tids-
punktet, hvor dyrene blev taget ind. Hvis/når marker og drivveje bliver tørre og farbare igen, 
så skal dyrene ud igen. 

Undtagelsen skal skyldes usædvanligt vejr 

Hvis dine arealer gentagne gange hvert efterår står under vand eller bliver optrådte, er der 
ikke tale om en undtagelse. Så er der i stedet tale om, at dine arealer ikke er velegnede til 
formålet, eller at de er for små. Du skal derfor planlægge driften efter forholdene på din 
bedrift, så du kan opfylde kravene om dyrenes adgang til udearealer og græsning i et 
gennemsnitligt år. 

Arrangement Bliv klædt på til bestyrelsesposten 

 Har du eller drømmer du om at få en bestyrelsespost in-
den for landbruget? Så skal du kunne indgå i virksomhe-
dens samlede strategiske arbejde, og det stiller krav til 
dine kvalifikationer. 

På akademifaget "Grundlæggende bestyrelsesarbejde" 
bliver du klædt på til at håndtere den langsigtede plan-
lægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde. 

Efter kurset har du   

•   Forståelse for strategi og arbejdet i bestyrelsen 

•   Viden om bestyrelsens juridiske ansvar 

•   Kompetencer til eventuelt at påtage dig rollen som formand 

Undervisningen lægger op til erfaringsdeling. 

Undervisningsdatoer: 11., 12., 20. og 21 november 2019. 

Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2019.  

Se mere vedr. program og tilmelding her: SEGES. 

Kvæg Tjek for drægtighed før I sender til slagtning 

 Organisationen Anima lancerede i august kampagnen ’Med kalven i maven’, der sætter 
fokus på ulovlig transport og slagtning af ’gravide’ dyr. Som erhverv tager vi naturligvis 
kraftigt afstand til de tilfælde, hvor et højdrægtigt dyr sendes til slagtning. Reglerne er 
fuldstændig klare: Køer må ikke slagtes i den sidste tiendedel af drægtigheden – dvs. de 
sidste 28 dage. Derudover er der naturligvis også et etisk aspekt i de ulovlige slagtninger 
samtidig med, at de kaster nogle lange og meget kedelige skygger over vores branche. 

Læs hele artiklen her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/dyrevelfaerddoedelighed, som har 
være bragt i KvægNyt nr. 16/2019. 

Info Status på udbetalingerne til skovordningerne 2018 og 2019 

 På grund af IT-tekniske problemer med overflytningen af EU-finansierede 
skovtilskudsordninger fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen har sagsbehandlingen af 
udbetalingsanmodningerne fra sidste del af 2018 først kunnet igangsættes i juni 2019.  

https://seges.us11.list-manage.com/track/click?u=8b820070eb4d72eb6f3885bd7&id=244c6f92fa&e=9a8e828a71
https://seges.us11.list-manage.com/track/click?u=8b820070eb4d72eb6f3885bd7&id=244c6f92fa&e=9a8e828a71
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/dyrevelfaerddoedelighed/Sider/Kn_19_Tjek_nu_for_draegtighed_for_I_sender_til_slagtning.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=c193294a5a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_10_45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-c193294a5a-164893853
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/dyrevelfaerddoedelighed/Sider/Kn_19_Tjek_nu_for_draegtighed_for_I_sender_til_slagtning.aspx?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=c193294a5a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_27_10_45_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-c193294a5a-164893853
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 Landbrugsstyrelsen arbejder på at nedbringe sagspuklen hurtigst muligt, og fremdriften er 
høj. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne. 

OBS! Økologisk arealtilskud og plejegræs: Dispensation til ansøgere hvor 
tilsagnsskemaet ikke er åbent 16. september 

 Ansøgningsrunden for nye tilsagn til økologisk arealtilskud og tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer har været præget af tekniske udfordringer med at få åbnet alle 
tilsagnsskemaer. Indtil videre har 1.200 søgt om tilsagn til økologisk arealtilskud, mens 
1.040 har søgt om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer. Ca. 1.450 har aktuelt problemer 
med at åbne deres tilsagnsskema. 

Er dit tilsagnsskema ikke åbent for ansøgning senest 16. september, får du derfor 
dispensation. Dispensationen gælder til 31. oktober. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes-dispensation. 

Info 15-årig dansker forsker i musik til køer: Skal til EM i science 

 Emma Weiss Nielsen fra Erritsø skal med sit science-projekt om musik for mejerikøer kæmpe 
om guldet mod unge forskere fra 40 lande. 

Både landmænd og forskere har i årevis vidst, at musik i stalden kan øge 
mælkeproduktionen. Men via en algoritme, som Emma Weiss Nielsen selv har udviklet, har 
hun fundet ud af, præcist hvordan musikken skal komponeres i tempo og afstand mellem 
tonerne for at give det bedste resultat for køerne.  

Emma Weiss Nielsen kalder sit projekt for ’MUHSIK – et produktionsoptimerende middel'. 

Læs hele artiklen fra landbrugsavisen: landbrugsavisen.dk/forsker-i-musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018-og-2019/?utm_campaign=status-p-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018-og-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018-og-2019/?utm_campaign=status-p-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018-og-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes-dispensation-til-ansoegere-hvor-tilsagnsskemaet-ikke-er-aabent-16/?utm_campaign=kologisk-arealtilskud-og-plejegrs-dispensation-til-ansgere-hvor-tilsagnsskemaet-ikke-er-bent-16-september&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes-dispensation-til-ansoegere-hvor-tilsagnsskemaet-ikke-er-aabent-16/?utm_campaign=kologisk-arealtilskud-og-plejegrs-dispensation-til-ansgere-hvor-tilsagnsskemaet-ikke-er-bent-16-september&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://landbrugsavisen.dk/15-%C3%A5rig-dansker-forsker-i-musik-til-k%C3%B8er-skal-til-em-i-science?utm_campaign=dansker%20hj%C3%A6lper%20med%20at%20h%C3%B8ste%2016.000%20hektar%20i%20canada%20%7C%20tre%20fly%20med%20grise%20fra%20danbred%20er%20fl%C3%B8jet%20til%20ny%20storfarm%20i%20kina%20%7C%20svineprisen%20ligger%20stille%20-%20stadig%20stor%20eftersp%C3%B8rgsel%20fra%20kina&utm_medium=nyheder%2015.30&utm_source=newsletter
https://landbrugsavisen.dk/15-%C3%A5rig-dansker-forsker-i-musik-til-k%C3%B8er-skal-til-em-i-science?utm_campaign=dansker%20hj%C3%A6lper%20med%20at%20h%C3%B8ste%2016.000%20hektar%20i%20canada%20%7C%20tre%20fly%20med%20grise%20fra%20danbred%20er%20fl%C3%B8jet%20til%20ny%20storfarm%20i%20kina%20%7C%20svineprisen%20ligger%20stille%20-%20stadig%20stor%20eftersp%C3%B8rgsel%20fra%20kina&utm_medium=nyheder%2015.30&utm_source=newsletter

