
  
 

 

 

 
  
 

 
 

Kom på besøg i vores majslabyrint 
 

En hyggelig familietur, en aftentur med gys og spøgelser, 
på tur med skolen, foreningen og firmaet. Mulighederne er 
mange. 
 
 
Sommerens sjoveste oplevelse for familier, foreninger, 
skoler, institutioner og firmaer og vi har åben alle dage fra 
den 27. juli. 
 

Du kan komme på besøg helt frem til den 8. september, hvor åbningstider alle dage er fra klokken 11 til 
17. 
 

Majslabyrint ligger hos Uge Lystfiskeri, Camping og Fod-
boldgolf på Aabenraavej 95, 6360 Tinglev og er til den 
hyggelige familietur, en aftentur med gys og spøgelser, på 
tur med skolen, foreningen og firmaet.  
 
Mulighederne er mange….. 
 
 
 

 
Entre: 25 kr. pr person 
Institutioner etc.: 15 kr. pr. person 
Børn under 4 år gratis 

 
LHN, Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening 
samt Uge Lystfiskeri, Camping og Fodboldgolf samarbej-
der om majslabyrinten 2019.  
 
Der kan købes kaffe, kage, pølser, sodavand, øl, is + div. 
tilbehør til grillen samt fiskeudstyr, madding m.m. i butik-
ken. 
 
 

Ved køb af adgangsbillet til majslabyrint tilbydes følgende aktiviteter til 1/2 pris: Fodboldgolf, minigolf og 
1 times fiskning. Badesø og legeplads GRATIS. 
 
Se mere på www.lhn.dk 
 
 
 
 
 
 

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere Uge 32, 2019 

LHN DELTID & FlexNyt 

http://www.lhn.dk/


Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 32, 2019  
 

FlexNyt 

FlexNyt, uge 32, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold 
 Som ny økolog skal du ansøge om autorisation og tilskud til økologisk 

drift 

 Fodring med hestebønner i praksis 

 HNV-kortet opdateres med nye data 

 Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker 

 Tjek din økologierklæring 2019 

 Søg om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer 

og forberedelse til afgræsning 

 Høstudbytter på SortInfo – 2019 

 Status på udbetalingerne til skovordningerne 2018 

 Lidt baggrund om herpesvirus hos heste 

 Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 er klar 

 Husk de nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå 

 Sådan kontrolleres arealstøtteordningerne 2019 

 Forsinkelser i sagsbehandling af tilskud til miljøteknologier 

Økologi 

 

Som ny økolog skal du ansøge om autorisation og tilskud til 

økologisk drift 

 Omlægger du en bedrift til økologi, skal du være opmærksom på regler og frister 

for både økologisk autorisation og for tilsagn om Økologisk Arealtilskud. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-tilskud - (kræver login 

til Landbrugsinfo). 

Kvæg Fodring med hestebønner i praksis 

 For at undersøge om hestebønner helt eller delvist kan erstatte fx soja og raps, 

blev der i praksis gennemført en undersøgelse, hvor 11 malkekvægsbesætnin-

ger indgik; 6 økologiske og 5 konventionelle besætninger. Formålet var at belyse 

om der fandtes produktionsmæssige forskelle ved et skift mellem hestebønner 

og anden proteinkilde.  

Forsøgene var baseret på en over-krydsningstest á 3 perioder med to behand-

linger, hvor hestebønner svarende til gennemsnitlig 1,64 kg ts i rationen erstat-

tede eller blev erstattet af anden protein- og stivelseskilde. Forsøgene viste, at 

hestebønner i de anvendte mængder (varierede mellem 1,4 til 2,4 kg ts) i ratio-

nen i moderat ydende besætninger kan erstatte anden protein- og stivelseskilde 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-tilskud/Sider/Oe-19-3901-ny-oekolog.aspx
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uden effekt på EKM-ydelsen.  

Fodringen med hestebønner gav en lidt højere fedtprocent end kontrolfodring 

uden hestebønner (Mejeri: +0,04 procentenhed; Ydelseskontrol: +0,07 procent-

enhed), men der var ikke forskel på ydelsen i kg mælk. På basis af foder- og 

mælkepriser på tidspunktet for gennemførelse af forsøgene var der ingen forskel 

i omkostninger til foder eller restbeløb. 

 Læs hele rapporten her: www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder.  

Kilde: Betina Amdisen Røjen, Anne Mette Hostrup Kjeldsen. SEGES Landbrug & Fødevarer, Agro Food Park 

15, 8200 Aarhus N. 

 

Mark HNV-kortet opdateres med nye data 

 Fremover trækkes data til opdatering af HNV-kortet 1. december. Det giver 

mulighed for, at flere aktuelle data kan komme med, når kortet opdateres.  

Når du søger om nyt 5-årigt tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, 

kan naturværdien på dit areal være afgørende. Hvis dit areal ligger udenfor et 

såkaldt ”særligt Natura 2000 område til pleje”, skal HNV-værdien på dit areal 

være mindst 5. Et areal kan have en HNV-værdi fra 1 til 13, hvor 13 angiver den 

højeste naturværdi.  

Som lodsejer kan du medvirke til at sikre, at HNV-værdien på dine naturarealer 

er så retvisende som muligt ved bl.a. at få naturindholdet kortlagt og registreret. 

Læs mere om hvordan her: lbst.dk/nyheder/hnv-kortet-opdateres-med-nye-data. 

 

 
Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker 

 Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå og fjerne plantematerialet fra 

områder i marker med engbrandbæger. Især heste er meget følsomme overfor 

giftstoffer i engbrandbæger.  

Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere 

ekstensivt dyrkede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også 

forekomme engbrandbæger. 

Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som 

effektiv bekæmpelse af engbrandbæger. 

Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de 

alkaloider, som findes i engbrandbæger, se også artiklerne: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/Fodring_med_hesteboenner_i_praksis_BAMR.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/hnv-kortet-opdateres-med-nye-data/?utm_campaign=hnv-kortet-opdateres-med-nye-data&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Handlingsplan til begrænsning af engbrandbægerproblemer – (kræver login til 

Landbrugsinfo) 

Brandbægeren står i fuldt flor mange steder. 

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise engbrandbæger i marken, da de 

ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på afgræssende 

dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får for-

giftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på are-

aler til afgræsning eller slæt. 

 

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Sma-

gen af brandbæger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan 

derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra. 

 
Med hensyn til evt. bekæmpelse med planteværnsmidler - kontakt din plante-

avlskonsulent, og vær i øvrigt opmærksom på evt. restriktioner på arealet! 

Kilde: Specialkonsulent, Planteværn, Marian Damsgaard Thorsted, PlanteInnovation, mdt@seges.dk m.f. 

Økologi Tjek din økologierklæring 2019 

 Landbrugsstyrelsen er i gang med at udsende økologierklæringer for 2019. Des-

værre har der indsneget sig en fejl på nogle af dem vedrørende dato for seneste 

kontrol. De arbejder på at rette fejlen.  

Mange økologer har allerede modtaget deres økologierklæring for 2019. Fejlen 

drejer sig om datoen for seneste kontrol, som ikke er korrekt. Landbrugsstyrel-

sen er klar over fejlen, og arbejder på at rette den, hvorefter de vil udsende nye 

økologierklæringer. 

Du har mulighed for at vedlægge din seneste kontrolrapport som dokumentation 

for den seneste kontrol, hvis du har brug for dette for at sælge dine afgrøder. 

Landbrugsstyrelsen beklager den ulejlighed, det måtte medføre. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/tjek-din-oekologierklaering-2019. 

Mark Søg om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroe-

de arealer og forberedelse til afgræsning 

 Fra 2. august kan du søge om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af 

tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. Du kan søge frem til 17. 

september 2019. 

Med denne tilskudsordning kan du søge tilskud til rydning af et tilgroet areal 

samt til at forberede arealet til afgræsning. Du kan fx søge om tilskud til rydning 

af træer og buske samt fjernelse af det ryddede materiale fra arealet, eller du 

kan søge om at forberede arealet til afgræsning. Her kan du fx søge tilskud til 

opsætning af hegn eller drikkevandsforsyning.  

Der er afsat 30 mio. til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og 

forberedelse til afgræsning. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/soeg-om-tilskud-til-natura-2000-projekter. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Ukrudt/Ukrudtsarter/Sider/Handlingsplan-til-begraensning-af-brandbaegerproblemer_pl_po_15_261_2439.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Fodring/Sider/Brandbaegerenstaarifuldtflormangestederhersidstpaasommeren0830-1061.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Af_samme_forfatter
mailto:mdt@seges.dk
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/tjek-din-oekologierklaering-2019/?utm_campaign=tjek-din-kologierklring-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/soeg-om-tilskud-til-natura-2000-projekter-om-rydning-af-tilgroede-arealer-og-forberedelse-til-afgraesn/?utm_campaign=sg-om-tilskud-til-natura-2000-projekter-om-rydning-af-tilgroede-arealer-og-forberedelse-til-afgrsning&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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 Høstudbytter på SortInfo - 2019 

 Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den 

lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende forsøg samt de økologiske 

forsøg. 

Se mere her: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Hoestudbytter. 

Info Status på udbetalingerne til skovordningerne 2018 

 Landbrugsstyrelsen har haft forsinkelser på de to skovordninger, som de overtog 

sagsbehandlingen af i januar 2019. Som det tidligere er meddelt, har der på 

grund af udfordringer med sammenføringen af systemerne ved opgaveflytningen 

til Landbrugsstyrelsen været forsinkelser på udbetalingerne. 

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

2018. 

 

 

 

Heste Lidt baggrund om herpesvirus hos heste 

 Herpesvirus er en etableret virus i den danske hestebestand og over hele 

verden, og der er således omkring 80 % af alle heste, som bærer det i kroppen. 

Læs mere her: www.landbrugsinfo.dk/Heste/Opdatering_herpesvirus. 

Info Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 er klar 

 Du kan nu læse vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2019 i 

Tilskudsguide.  

Du skal bruge den nye vejledning, når du vil søge tilskud til at etablere skov på 

landbrugsjord, som du ejer. Dette års ansøgningsrunde blev åbnet mandag d. 

22. juli. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-

2019-er-klar. 

 Husk de nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå 

 Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre 

vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne 

kan overvintre og dermed give grundlag for næste års 

insektbestand. Du kan lade tiltagene ligge på samme 

sted flere år og samtidig opfylde betingelserne for 

grundbetaling og grøn støtte. 

Læs mere om reglerne her: lbst.dk/nyheder/husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Sider/Hoestudbytter_paa_SortInfo_2019.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018/?utm_campaign=status-p-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/status-paa-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018/?utm_campaign=status-p-udbetalingerne-til-skovordningerne-2018&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Opdatering_herpesvirus_180719.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2019-er-klar/?utm_campaign=vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2019-er-klar&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2019-er-klar/?utm_campaign=vejledning-om-tilskud-til-privat-skovrejsning-2019-er-klar&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-blomsterstriberne-staa/?utm_campaign=husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-blomsterstriberne-st&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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blomsterstriberne-staa. 

 Sådan kontrolleres arealstøtteordningerne 2019 

 Som altid er den fysiske kontrol af EU’s arealstøtteordninger i fuld gang henover 

sommeren. Her kan du læse mere om, hvordan den fysiske kontrol hænger 

sammen med, at Landbrugsstyrelsen fra 2019 vil begynde at kontrollere 

grundbetalingsordningen ved hjælp af satellit-billedanalyse. 

Læs her: lbst.dk/nyheder/saadan-kontrolleres-arealstoetteordningerne. 

Se temaside om forskellen mellem den gamle metode og satellit-kontrol: 

lbst.dk/landbrug/satellit. 

 Forsinkelser i sagsbehandling af tilskud til miljøteknologier 

 Landbrugsstyrelsen er desværre forsinket med sagsbehandling af 

ansøgningerne på ordningen Miljøteknologi 2018. Følg med i, om der er nyt i din 

sag på Tast selv-service.  

Landbrugsstyrelsen har modtaget 435 ansøgninger til tilskudsordningen 

Miljøteknologi 2018, hvor landmænd og gartnerier kan søge om tilskud til 

investeringer, der reducerer miljø- og klimapåvirkningen fra deres bedrift. De er i 

gang med at behandle ansøgningerne, men desværre har faglige afklaringer 

forsinket sagsbehandlingen. Det betyder, at de ikke har nået deres mål om at 

sagsbehandle alle ansøgninger inden 30. juni 2019. 

Læs mere her: lbst.dk/nyheder/forsinkelser-i-sagsbehandling. 

 

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: 

Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf 

plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  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

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-blomsterstriberne-staa/?utm_campaign=husk-de-nye-muligheder-for-at-lade-blomsterstriberne-st&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-kontrolleres-arealstoetteordningerne-2019/?utm_campaign=sdan-kontrolleres-arealsttteordningerne-2019&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/landbrug/satellit/
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/forsinkelser-i-sagsbehandling-af-tilskud-til-miljoeteknologier/?utm_campaign=forsinkelser-i-sagsbehandling-af-tilskud-til-miljteknologier&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail

