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Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer – en lille LHN konkurrence 

Det er altså ret fedt at bo på landet også selvom, der ikke altid dufter af roser og nyslået græs, når land-

manden spreder sin nærende gylle på marken. De små veje er heller ikke altid lykken som cyklist eller 

gående. Så kommer landmanden der med sine store, men sindssyg flotte maskiner, og der er kun plads 

i grøften, hvis man vil nyde synet. 

Lad os sprede de gode budskaber 

Hos Landboforeningen LHN synes vi, at det er fedt at bo på landet. Naturen er lige udenfor og der er højt 

til himlen. Man smiler og nikker til hinanden hos købmanden og er en del af det lille samfund, hvor alle 

yder for at få sommerfest, dilettant og alle de andre ting til at lykkes. 

Her er heste og køer, der græsser, grise i stalden og gæs på markerne og dem er landmanden vist ikke 

så glad for, men smukke - det er de. Du kan ride på marken, hvis landmanden giver lov eller gå lange 

ture med den firbenede, som måske endda får lov til at slippe for hundesnoren.  

Måske er du så heldig, at din nærmeste nabo er landmand, altså ham med de store maskiner og gyllen, 

men det er også ham, der sår markerne til, har køerne på græs og altid er i gang med et eller andet. Det 

er sikkert også ham, der stiller op, hvis du står og mangler lidt traktorheste til at slæbe et eller andet ud 

af haven eller ham, der slår græsset på sportspladsen lige før det lokale fodboldstævne. 

Vind en familie biograftur til fem  

Alt hvad du skal gøre for at deltage i denne lille konkurrence er at sende LHN et bud eller flere på, hvor-

for det er så fedt at bo på landet. Og er du landmanden selv, er du selvfølgelig selvskrevet til at deltage. 

Send dine bud til LHN på mail ha@lhn.dk og vedhæft et billede af dig selv i en situation 

på gården, i naturen eller fra landsbylivet senest fredag den 20. juli. Vi trækker lod blandt 

alle gode bud og vinderen får direkte besked. 

I mailen skal du skrive dit navn, telefonnummer og din email-adresse, så vi kan kontakte 

dig, hvis du bliver den heldige vinder. Du kan kontakte Henriette Andersen, LHN, hvis du 

vil vide mere på tlf: 73 64 29 30 eller på mail: ha@lhn.dk 

Det materiale du sender til os, kan blive brugt på LHN’s hjemmeside og SoMe sider. Dine kontaktinfor-

mationer bliver ikke videregivet eller gemt i vores system.  
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Flyvehavre 

 

      

Flyvehavre er en af flere planter, der er uønsket i Danmark, fordi den hvert år 

koster mange penge i forsøg på bekæmpelse og i tab af indtægter for 

landbruget. 

Derfor er det lovpligtigt, i Danmark, at bekæmpe flyvehavre. Reglerne om 

flyvehavre er lavet for at fjerne flyvehavre fra arealer, hvor planten gror og for at 

hindre, at den breder sig til andre arealer. 

Bekendtgørelsen om flyvehavre siger, at alle dyrkede og udyrkede arealer skal 

holdes fri for flyvehavreplanter. 

Det vil i praksis sige, at alle arealer, undtagen lige der, hvor der ligger en 

bygning, er dækket af reglerne. Det betyder også, at reglerne gælder, uanset om 

der er tale om landbrugsjorder, offentlige arealer eller private grunde. 

Det er brugeren eller ejeren af jorden, der har pligt til at bekæmpe flyvehavren. 
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Da planten spreder sig let både for vinden og af fugle og andre dyr, så kan man 

finde den overalt. 

Du skal bekæmpe flyvehavre, så snart du kan konstatere, at der er tale om 

flyvehavre. Det vil med andre ord sige, at det skal ske, så snart planten er synlig 

og genkendelig uanset tidspunkt på året. 

 Når kornafgrøderne er gennemskredet, har du de bedste betingelser for at finde 

flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Gå systematisk gennem markerne 

ved f.eks. at følge de anlagte kørespor. Planterne skal luges op med rod, ellers 

kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen 

gentages efter 10-14 dage for at få "efternølerne" med. Benyt også lejligheden til 

at afluge besværlige græsser som f.eks. ital. rajgræs og agerrævehale, hvor 

dette er muligt. 

Der ikke er nogen tidsfrist for at fjerne flyvehavre. Reglerne gælder hele året. 

Du kan også bekæmpe flyvehavre ved at sprøjte med et kemisk middel.  

Hvis du luger eller fjerner flyvehavren mekanisk, skal du skaffe dig af med 

planterne på forsvarlig vis, så frø ikke spreder sig. Det vil sige, at planterne skal 

opbevares og transporteres i tætte sække eller andre beholdere, der ikke er 

åbne. 

 Husk forbud mod at slå braklagte arealer og MFO-bræmmer 

frem til 31. juli 

 Hvis du har arealer, som enten er brak, MFO-

brak eller MFO-bræmmer, må du ikke slå dem 

i perioden 1. maj til og med 31. juli 2020. Det 

skyldes hensynet til markvildtet, fx harer og 

jordrugende fugle. 

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde 

dyr, en forbudsperiode mod slåning af braklagte arealer og bræmmer udlagt 

som miljøfokusområder (MFO). Men der er særlige tilfælde, hvor du må slå dele 

af arealer og bruge plantebeskyttelsesmidler. 

Læs mere om reglerne her: lbst.dk/husk-forbud-mod-at-slaa-braklagte-arealer-

og-mfo-braemmer 

Info Årets vandbalance 

 Det er meget tørt mange steder, selv om vi de 

sidste dage har fået en del nedbør. Dog er 

nedbøren faldet meget forskelligt. Du kan se 

vandbalancen for din kommune på nedenstående 

link, samt en prognose for den kommende uge. 

www.landbrugsinfo.dk/Aarets_vandbalance 

 

 
Sådan kommer oplysninger om målrettet kvælstofregulering 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-forbud-mod-at-slaa-braklagte-arealer-og-mfo-braemmer-frem-til-31-juli/?utm_campaign=husk-forbud-mod-at-sl-braklagte-arealer-og-mfo-brmmer-frem-til-31-juli&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-forbud-mod-at-slaa-braklagte-arealer-og-mfo-braemmer-frem-til-31-juli/?utm_campaign=husk-forbud-mod-at-sl-braklagte-arealer-og-mfo-brmmer-frem-til-31-juli&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Vejret/Sider/PL_Aarets_vandbalance.aspx
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over i dit Gødningskvote- og efterafgrødeskema 

 Læs her hvordan oplysninger om målrettet kvælstofregulering kommer fra 

fællesskemaet over i dit Gødningskvote- og efterafgrødeskema. 

lbst.dk/oplysninger-om-maalrettet-kvaelstofregulering-over-i-dit-goedningskvote-

og-efterafgroedesk 

Økologi Sådan undgår du de hyppigste fejl i økologikontrollen 

 Landbrugsstyrelsen har udgivet kontrolstatistikken 

for økologiske jordbrugsbedrifter for 2018. Læs her 

om de hyppigste overtrædelser, og hvordan du und-

går dem.  

 

 Danske økologer er gode til at efterleve reglerne. Det viser en statistik for økolo-

gikontrollen i 2018, som Landbrugsstyrelsen netop har offentliggjort. Statistikken 

viser desværre også, en fortsat svag stigning i overtrædelser på den ordinære 

årlige økologikontrol og på autorisationskontrollen.  I ca. 70 % af de kontrolsa-

ger, hvor der blev konstateret en overtrædelse, fik økologen en indskærpelse, 

den mildeste sanktion, som gives ved mindre alvorlige fejl. 

Du kan her læse, hvad du skal gøre for at undgå de hyppigste fejl, når du får 

besøg af økologikontrolløren. 

lbst.dk/undgaar-du-de-hyppigste-fejl-i-oekologikontrollen 

Økonomi Du kan overdrage betalingsrettigheder for 2021 fra oktober 

2020 

 Der er endnu ikke truffet beslutning i EU om budgettet for den direkte 

landbrugsstøtte, så Landbrugsstyrelsen har ikke de nødvendige oplysninger til at 

foretage en foreløbig beregning af betalingsrettighedernes værdi for 2021. Du 

kan derfor først overdrage betalingsrettigheder for 2021 fra oktober 2020. Du 

kan dog stadig indgå aftale om overdragelser. Landbrugsstyrelsen vil benytte 

tiden frem til oktober til at foretage en række fejlrettelser i IT-systemet. 

Læs mere her: lbst.dk/du-kan-overdrage-betalingsrettigheder-for-2021-fra-

oktober-2020 

Arrangement Sådan øger du jordens frugtbarhed 

 Bliv klogere på, hvordan du vurderer jordfrugtbarheden på din jord og hvilke 

tiltag der skal til for at øge jordfrugtbarheden.  

Mange faglige møder og markvandringer er aflyst på grund af corona-

situationen, men du kan holde din viden ajour på ”ØKOLOGI WEBINAR – faglig 

inspiration til den økologiske landmand”. Webinarrækken er gratis. 

Webinaret afholdes torsdag den 11. juni kl. 9.00. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-kommer-oplysninger-om-maalrettet-kvaelstofregulering-over-i-dit-goedningskvote-og-efterafgroedesk/?utm_campaign=sdan-kommer-oplysninger-om-mlrettet-kvlstofregulering-over-i-dit-gdningskvote--og-efterafgrdeskema-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-kommer-oplysninger-om-maalrettet-kvaelstofregulering-over-i-dit-goedningskvote-og-efterafgroedesk/?utm_campaign=sdan-kommer-oplysninger-om-mlrettet-kvlstofregulering-over-i-dit-gdningskvote--og-efterafgrdeskema-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/saadan-undgaar-du-de-hyppigste-fejl-i-oekologikontrollen/?utm_campaign=sdan-undgr-du-de-hyppigste-fejl-i-kologikontrollen&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-overdrage-betalingsrettigheder-for-2021-fra-oktober-2020/?utm_campaign=du-kan-overdrage-betalingsrettigheder-for-2021-fra-oktober-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-overdrage-betalingsrettigheder-for-2021-fra-oktober-2020/?utm_campaign=du-kan-overdrage-betalingsrettigheder-for-2021-fra-oktober-2020&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Læs mere om indhold og indlægsholdere her: 

www.landbrugsinfo.dk/Saadanoegerdujordensfrugtbarhed 

 

Foto: Thomas Alföldi, Fibl 

 

 

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, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og velas.  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 Birgit Winther Sørensen, SEGES, Agro Food Park 15, 

Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5508

 

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Sider/11062020Saadanoegerdujordensfrugtbarhed.aspx

