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Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom 

 På grund af store nedbørsmængder kan der være 
behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. 
På Landmand.dk er der lavet en ny funktion, hvor du 
kan se gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom. 
Det kan give dig en idé om, hvor der kan være ledig 
gyllekapacitet indenfor rimelig køreafstand.  

Kortet med gylletanke er skabt ved brug af machine 
learning (billedgenkendelse), så der kan forekomme 
runde elementer, der ikke er gylletanke. Det fremgår 
ikke af kortet, hvor meget gylle der er i tanken. 

Når du henvender dig til ejeren af gyllebeholderen 
med ledig kapacitet, er det en god idé at spørge, om 
den lever op til sikkerhedskravene til gyllebeholdere, 
eksempelvis om der er foretaget de lovmæssige 
beholderkontroller.  

Landmand.dk 

Inde på Landmand.dk trykker du på denne boks (se 
billedet til højre) og kommer videre til dette kort 
over din ejendom og visning af gylletanke indenfor 
10 km. 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Praecisionsjordbrug-og-GIS/Konverterede%20billeder/pm_20_Gylletanke_Landmand.docx/9aaa4d2c138bb8cd7b30787236bac0d521080bb0.JPG
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 Regler ved udbringning af gylle 

 Fra 1. februar var det igen tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, 
ensilagevand, restvand og affald. Udbringningen er dog behæftet med mange regler. Reg-
nen vil nok forhindre de fleste i at udbringe gødning lige foreløbig. 

Regler ved udbringning af gylle 

Reglerne omkring udbringning er indeholdt i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (kap. 10, § 
26 – 33). Der er mange regler, men reglerne er generelt enslydende uafhængigt af, om der 
udbringes flydende husdyrgødning (gylle), afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, rest-
vand eller flydende affald. I det følgende gengives de vigtigste regler kort. 

Afstandskrav 

I bynær bebyggelse, dvs. indenfor 200 meter fra byzone, sommerhusområde eller områder, 
der i lokalplanen er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at udbringe flydende husdyr-
gødning mv. på lørdage, søndage og helligdage.  

Er du i tvivl om reglerne så kontakt din rådgiver. 

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 særligt 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 
(kilde: Torben Frandsen, SEGES). En åben afgrøde øger risikoen for ukrudt især skræpper og 
tidsler i det første 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 

 Det kunne tyde på, at det bliver tidligt forår i år. Græsmarkerne gror allerede, og derfor er 
det vigtigt, at du får vurderet dine græsmarker, især de ældre. Der skal ikke være større plet-
ter 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 planterne 
på arealer med rent græs og højest 10 % på arealer med kløvergræs.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209913
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 Du kan tælle antallet af græsplanter 
(både græs og kløver) i sårækken. Der 
skal være 20-25 planter pr. meter såræk-
ke i slætmarker og 30-40 i marker til 
afgræsning. 

Det ser ud til, at muldvarpen har haft 
gode vilkår i denne milde vinter. Derfor 
kan muldskud blive en plage i sommer. 
Så sæt derfor en bekæmpelse ind tidligt. 
Især på slætmarkerne skal muldskuddene jævnes, for at der ikke kommer jord i ensilagen 
med en meget dårlig kvalitet til følge. 

Generelt er der meget langt græs i år. Da der p.t. ikke har været sne af betydning, vil sne-
skimmel ikke blive et problem i år. Derfor vil der normalt ikke være behov for at strigle græs-
markerne. Det kan dog være nødvendigt, der hvor dyrene har gået hele vinteren og trådt 
jorden sammen. Hvis marken skal strigles/jævnes, siger vi normalt, det skal ske 1. dag i 
marts, hvor jorden kan bære. På grund af den våde vinter skal I holde jer væk, til jorden er 
tør – altså tage det alvorligt at jorden skal kunne bære. Hvis I kører for tidligt, ødelægges 
strukturen i jorden. 

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 landskonsu-
lent). 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 grønaf-
grøde, grønbyg 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 
græsmarker. Vores erfaring er, at det sjældent kan svare sig at så noget i ældre kløvergræs-
marker, 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”. 

Kvæg Kontrolkampagne af blandt andet syge og tilskadekomne dyr 

 Fødevarestyrelsen vil i perioden 1. februar til 31. 
maj 2020 udpege 150 malkekvægs- og slagtekalve-
besætninger til kontrol. Kontrollerne har de senere 
år givet anledning til sanktioner i hver 4. besætning. Det har primært været vedrørende 
manglende overholdelse af dyrevelfærdsmæssige regler. Der vil ved besøget også være kon-
trol med medicinhåndtering og -registrering.  

Styrelsens formål med kampagnen er at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne 
dyr, således at graden af smerte, lidelse og angst reduceres. Ofte handler det om at sikre, at 
syge og tilskadekomne dyr flyttes til et aflastningsområde og om nødvendigt behandles. Fo-
kus vil derfor også være på personalets evne til at reagere med rettidig omhu.  

Der kan ses mere på fødevarestyrelsens hjemmeside, og har du spørgsmål omkring kravene 
er du naturligvis velkommen til at kontakte din kvægkonsulent eller bygningsrådgiver. 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2020/Sider/Kontrolkampagne_Veterinaer_01.aspx
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Mark Vejledningen om økologisk jordbrugsproduktion er opdateret 

 28. februar 2020 kom den nye vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Du kan læse 
om nogle af de største ændringer. Læs evt. mere her. 

 Ansøgningsrunden for minivådområder er nu åben 

 Hvis du er lodsejer og har arealer, der er udpeget som egnet eller potentielt egnet til etable-
ring af minivådområder, kan du fra den 28. februar og frem til 11. august søge om tilskud til 
at etablere et åbent minivådområde eller et minivådområde med filtematrice på din jord. I 
år er der afsat 115 mio. kr. til etablering af minivådområder og yderligere 13,7 mio. kr. til 
kompensation i forbindelse med udtagelse af areal. 

Du kan læse mere om minivådområdeordningen på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide. Her 
finder du blandt andet de gældende regler og vejledningen til ordningen. Læs mere her.  

Info Screening for pesticider i grundvand bekræfter godkendelsesordning 

 Screening af 263 boringer bekræfter, at godkendelsesordning og pesticidvarslingssystem vir-
ker. Desværre er der også fundet 2 stoffer, som aldrig har været godkendt.  

De seneste års fund af nedbrydningsprodukter fra chloridazon og tolylfluanid i grundvand er 
baggrunden for, at Miljøstyrelsen har gennemført en massescreening for 415 pesticider og 
nedbrydningsprodukter i 263 boringer fordelt over hele landet. 

Læs mere om enkelte stoffer og midler her – bemærk siden kræver login til LandbrugsInfo. 

Fjerkræ Husk kråsemateriale til hønsene 

 Hvis hønsene går i hønsegård, og den er godt ”smattet” efter vinteren, 
kan hønsene komme til at mangle grus og småsten, som de bruger til 
kråsemateriale. Hvis hønseklatterne begynder at se lidt ”uldne” ud, 
kan det være tegn på, at hønsene mangler kråsemateriale. Så hvis 
hønsegården efter vinterens regn ligner en stor kage, kan det være en god idé at lave et lille 
hjørne med sand og grus. Så skal de nok selv finde de småsten, de har brug for. 

Økonomi Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2019 

 De foreløbige driftsresultater efter ejerløn mv. for 2019 viser en stigning i landbrugets 
indkomst på ca. 11,6 mia. kr. i forhold til året før. Efter korrektion for de indberettede 
regnskabers repræsentativitet forventes heltidsbedrifters driftsresultat efter ejerløn mv. at 
vise et overskud på mellem 7,9 og 9,3 mia. kr. i 2019. 

De væsentligste årsager til stigningen er højere priser på svinekød, lidt højere priser på mælk 
og lavere priser på foder. Derudover er der optimeret i betydeligt omfang, så der er sket en 
væsentlig stigning i effektivitet og produktivitet. Det har medført et fald i fremstillingsprisen 
og nulpunktsprisen. 

Se de foreløbige resultater for de enkelte driftsgrene her: www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi 

 
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/meddelelser/meddelelse/nyhed/vejledningen-om-oekologisk-jordbrugsproduktion-er-opdateret-2/?utm_campaign=vejledningen-om-kologisk-jordbrugsproduktion-er-opdateret&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/ansoegningsrunden-for-minivaadomraader-er-nu-aaben/?utm_campaign=ansgningsrunden-for-minivdomrder-er-nu-ben&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Pesticidhaandtering/Sider/pl_20_2439_Pesticidscreening.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/Oekonomiske-analyser/Sider/eo_20_5539_Foreloebige_driftsresultater_februar_2020.pdf
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2t6rj5LfSAhWCuBoKHTKuDJAQjRwIBw&url=http://grusdirekte.blogspot.com/&bvm=bv.148441817,bs.1,d.ZGg&psig=AFQjCNHSSfjF1dPGJhQRxNDseEDaYqSQ4w&ust=1488542918826697

