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Du kan udskyde etablering af efterafgrøder 

Landbrugsstyrelsen sætter fokus på 

efterafgrødereglerne. I denne nyhed kommer 

Landbrugsstyrelsen ind på de forskellige frister for 

efterafgrøder, og hvad du gør, hvis du ikke kan nå 

at så inden fristen. 

Antallet af overtrædelser for målrettet 

kvælstofregulering er for højt, og derfor bliver flere 

udtaget til kontrol, når den går i gang i år. 

Overtrædelser kan for den enkelte resultere i en 

sanktion, som f.eks. kan være bortfald af tilskud og 

kvotetræk.  

På landsplan betyder mange overtrædelser, at flere skal kontrolleres året efter. 

Du kan læse mere om reglerne og hvordan du undgår sanktioner her. 

 

Husk at søge om 20-årig fastholdelse til projektarealer 

Hvis du forventer, at et etableringsprojekt bliver afsluttet i 2022, skal du huske at søge om fastholdelse 

senest 31. august 2022. Er du i tvivl, om du skal søge tilsagn til 20-årig fastholdelse i år? Du kan få en 

gennemgang af dine spørgsmål her. 

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-udskyde-etablering-af-efterafgroeder/?utm_campaign=du-kan-udskyde-etablering-af-efterafgrder&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/husk-at-soege-om-20-aarig-fastholdelse-til-projektarealer-3/?utm_campaign=husk-at-sge-om-20-rig-fastholdelse-til-projektarealer&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Krydsoverensstemmelse på grænser for tildeling af organisk gødning fra planperioden 

2022/2023 

Landbrugsstyrelsen har foretaget en række ændringer i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse (KO) 

for 2022. Et af KO-kravene udvides til at omfatte grænser for tildeling af organisk gødning. Læs mere og find 

den nye vejledning her. 

Sådan følger du podcast-serien om aktuelt markarbejde 

SEGES Innovation udsender en række podcast, 

der sætter fokus på Din Mark Lige Nu. Hør nyeste 

her på siden eller find adgang til alle øvrige 

podcast. Og du kan altid finde podcasten “Din 

Mark Lige Nu” i den app, du normalt lytter til 

podcast igennem. Det kan være Apple Podcast, 

Spotify eller Google Podcast. Husk at trykke ”følg” 

eller ”abonner”, så du aldrig går glip af de nye 

afsnit. Hvis du ikke selv skal i marken, så del linket 

med dine medarbejdere eller din maskinstation. 

Find de enkelte podcast her. 

 

Tilmeld dig Arbejdsmiljøuddannelsen den 27. – 28. september og 27. oktober 

Den lovpligtige tre-dags arbejdsmiljøuddannelse nærmer sig. Men bare rolig, du kan stadig nå at sikre dig 

en plads. Tilmeld dig nu og bliv klædt godt på til at varetage de opgaver og krav, der følger med din rolle på 

din arbejdsplads.   

Se mere her. 

 

Invitation til informationsmøde om den kommende ordning for Biavlsprodukter 2023-

2027 

Overvejer du at søge tilskud under den kommende ordning for Biavlsprodukter 2023-2027? Så kom til 

informationsmøde onsdag den 14. september kl. 13.00-15.00 i Nyropsgade 30, 1780 København V. 

Læs mere her. 

 

15 nye klimadage til de danske landmænd 

Mere end 600 landmænd har allerede deltaget i den første række af klimadage. Nu byder muligheden sig 

igen med 15 nye klimadage i kalenderen. Tilmeld dig, og få gratis brug af ESGreen Tool i hele 2022. 

Deltag i en klimadag nær dig, og bliv godt klædt på til at arbejde med klima på din bedrift. Her vil være 

masser af inspiration og konkret vejledning at hente fra både dine kolleger, din lokale rådgiver, Nykredit og 

SEGES Innovation. 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/krydsoverensstemmelse-paa-graenser-for-tildeling-af-organisk-goedning-fra-planperioden-20222023/?utm_campaign=krydsoverensstemmelse-p-grnser-for-tildeling-af-organisk-gdning-fra-planperioden-20222023&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/1/a/plante_podcast_din_mark?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://www.tilmeld.dk/arbejdsmiljouddsept22/conference?utm_source=mailchimp&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=arbejdsmiljoeuddannelsen_sep2022&utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=9fa98881f5-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_22_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-9fa98881f5-164893853
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/invitation-til-informationsmoede-om-den-kommende-ordning-for-biavlsprodukter-2023-2027/?utm_campaign=invitation-til-informationsmde-om-den-kommende-ordning-for-biavlsprodukter-2023-2027&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at være medlem af den konkrete landboforening for at være 

med. Med din deltagelse – eller tilmelding – kan du frit bruge ESGreen Tool i hele 2022 uden beregning. 

Læs mere her. 

 

Temadag om græs til proteinfremstilling 21. september 

Kom tæt på afprøvning af nye teknikker, der skal sikre et højt proteinudbytte, når grønne 

bioraffineringsanlæg udvinder protein fra græs, kløver og lucerne. 

På denne temadag besøger vi forsøg med græsarter og græsblandinger til proteinraffinering og ser et 

bioraffineringsanlæg. Hør bl.a. om hvilke arter, sorter og blandinger der kan give det største proteinudbytte 

ved bioraffinering.  

Frøvirksomheden DLF gennemfører i 

projektet en større screening af sorter, og vi 

skal se et markforsøg, hvor nogle af disse 

sorter og blandinger bliver afprøvet. 

Bagefter besøger vi virksomheden BioRefine, 

der producerer græsprotein og derfor også 

har interesse i at finde de bedste blandinger 

til den produktion. 

Arrangementet er gratis, men kræver 

tilmelding. Læs mere her. 

 
 
 
 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i Velas – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-
virksomheder: Djursland Land-boforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, 
Fjordland, 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. 2149 2801. 
 

 
 
 

Den 8. november 2022  
kl. 10:00 - 15:00 

https://www.landbrugsinfo.dk/public/0/d/6/okonomi_ledelse_nye_klimadage_til_danske_landmand?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
https://www.landbrugsinfo.dk/public/a/c/a/okologi_temadag_gras_til_proteinfremstilling?utm_source=mandrill&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev

