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Mark Nu sender Landbrugsstyrelsen høringsbreve om røde marker 

 
Du får et høringsbrev, hvis du har en rød mark i Internet Markkort (IMK) som 

følge af den satellitbaserede kontrol af aktivitetskravet for grundbetaling. Du 

skal svare på høringen senest 25. oktober 2022 via Landbrugsstyrelsens app. 

Læs mere her. 

Kvæg Populær folder til naturgæster om helårsgræssende kvæg er tilbage 

 Det er stadig lidt uvant for mange naturgæster at se græssende kvæg i naturen i vinterperioder, 

hvor man traditionelt har taget de græssende dyr på stald. Derfor kan der også opstå mange 

spørgsmål fra de gæster der besøger naturarealerne. Det kan være spørgsmål som: 

• Kan dyrene trives i det kolde danske vintervejr? 

• Får dyrene nok at spise og drikke når det fryser og græsset ikke 

 længere vokser? 

• Hvorfor er det godt for biodiversiteten, at kvæget går ude om 

 vinteren? 

• Er det sikkert at færdes mellem dyrene? 

 

(…./) 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nu-sender-vi-hoeringsbreve-om-roede-marker/?utm_campaign=nu-sender-vi-hringsbreve-om-rde-marker&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Folderen er lavet i et format, som passer til en traditionel folderkasse, som man kan købe og 

stille op ved stier eller låger, hvor publikum færdes. Folderen kan også udleveres i gårdbutikker 

eller andre steder, hvor du møder de lokale naturgæster. Det er også muligt at linke til den 

elektroniske folder fra eksempelvis en hjemmeside eller facebookside: Link til folder: 

Helårsgræssende kvæg i naturen 

Få folderen tilsendt 

Ønsker du at få tilsendt folderen kan du kontakte SEGES naturafdeling og aftale, hvor mange 

stk. du har brug for ved at skrive til Rikke Rørby Graversen på rrgn@seges.dk. 

Info 
Kontakt socialkonsulenter eller arbejdsmiljøkonsulenter ved arbejds-

ulykker 

 Har du været ude for en arbejdsulykke i landbruget, har du mulighed for 

at få hjælp enten via din egen landbrugsrådgivning eller ved at kontakte 

SEGES. Både de lokale landboforeninger, SEGES Innovation og Landbrug & 

Fødevarer står til rådighed, såfremt man har brug for hjælp i forbindelse 

med en arbejdsulykke i landbruget. 

Der er lavet en oversigt over, hvem man kan henvende sig til, såfremt ens lokale 

landboforening ikke har mulighed for at være behjælpelig. Der er også en liste over 

konsulenter, som kan hjælpe på de lokale rådgivningsselskaber. Se oversigterne her. 

 Kontraktskabeloner om husdyrgødning, kviehotel og køb af foderkorn 

 Der er sket opdateringer i de kontraktskabeloner som SEGES holder ved lige. Rekvirer altid en 

ny skabelon når nye aftaler skal indgås, idet der løbende sker opdateringer og rettelser. Lige p.t. 

er der aftaler om: 

• Overførsel og opbevaring af husdyrgødning, herunder gylle 

• Aftale om samarbejde vedr. kvægundtagelsen 

• Aftale om køb af foderkorn, foderærter mv. 

• Aftale om kviehotel 

• Aftale om samarbejde vedr. kvægundtagelsen. 

Du finder kontraktskabelonerne her (siden kræver login til LandbrugsInfo) eller kontakt din 

rådgiver. 

 Her er din KO-fokusliste 2022 

 Se, hvilke krydsoverensstemmelseskrav (KO), du bør være 

ekstra opmærksom på, og hvad du som landmand kan gøre for 

at undgå de overtrædelser, Landbrugsstyrelsen har fundet flest af i 2021. 

Hvert år udsender Landbrugsstyrelsen en liste over de krydsoverensstemmelseskrav, som 

landbrugerne bør have mest fokus på i den daglige drift. Listen kaldes KO-fokusliste. 

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/4/5/3/folder_til_naturplejere_helarsgrassende_kvag.pdf
mailto:rrgn@seges.dk
https://www.landbrugsinfo.dk/public/9/f/8/kontakt_arbejdsulykke
https://www.landbrugsinfo.dk/dlbr/e/9/0/jura_aftaleskabeloner_dlbr
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Fokuslisten er målrettet bedrifter henholdsvis med og uden husdyr og viser, hvilke krav der 

oftest overtrædes. 

KO-fokuslisten ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de 

enkelte krav. 

 Landbrugsstyrelsens app er forbedret 

 Landbrugsstyrelsen har opdateret appen med en række for-

bedringer, som skal styrke brugervenligheden og imødekomme 

tidligere udfordringer. Det har bl.a. gjort det mere enkelt at 

logge på og gjort opgavelisten mere overskuelig. Du kan læse mere om alle ændringerne i 

denne nyhed. 

Økonomi September måneds ændringer i beskrivelsen af de nye 

tilskudsordninger 

 Landbrugsstyrelsen opdaterer løbende hjemmesidens beskri-

velser af de ordninger, du kan søge tilskud under, når den nye 

landbrugsreform træder i kraft fra 1. januar 2023. For at gøre det 

lettere for dig, har de lavet en oversigt over de seneste væsentlige ændringer og tilføjelser i 

beskrivelserne af tilskudsordningerne. 

I perioden 1.-30. september var de væsentligste ændringer om: 

• Danmarks plan (CAP-plan) for den nye reform er godkendt 

• Pleje af græs- og naturarealer: Fleksibilitet øges fra 10 til 20 procent 

• Biodiversitet og bæredygtighed: HNV + markbræmmer 

• Småbiotoper: Markbræmmer og bi- og vildtvenlige tiltag 

• Bioordningen Økologisk Arealstøtte: Hvad er stadig usikkert? 

• Bioordningen Økologisk Arealstøtte: Hvad kan jeg kombinere med økologisk arealstøtte? 

Læs mere om ændringerne her. 

Arrangement Temadag for alle med ekstensive kødkvægracer 

 

 

Dagen for dig, der har: Galloway, Hereford, Angus, Dexter, Skotsk Højlandskvæg eller anden 

race der drives som en ekstensiv besætning. 

Tidspunkt: 12. november 2022, kl. 10.00 

Sted: Assenbjerg Highland Cattle, Bavnevej 26, 7323 Give. 

(…./) 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/her-er-din-ko-fokusliste-2022/?utm_campaign=her-er-din-ko-fokusliste-2022&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vi-har-forbedret-landbrugsstyrelsens-app/?utm_campaign=vi-har-forbedret-landbrugsstyrelsens-app&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/september-maaneds-aendringer-i-beskrivelsen-af-de-nye-tilskudsordninger/?utm_campaign=september-mneds-ndringer-i-beskrivelsen-af-de-nye-tilskudsordninger&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Program: Vi starter dagen kl. 10:00 i en udegående besætning - (varmt tøj anbefales), hvor vi 

starter med kaffe og rundstykker, mens vi taler om: 

• Vinterforhold for udegående kvæg 

• Huldvurdering i praksis – hvad ser man under vinterpelsen? 

• Lidt om håndtering af løsgående dyr 

• Vurdering af ensilage kvalitet. 

Kl. 12 kører vi i samlet flok til frokost, som indtages i ”Bygningen” Vejle. Her vil Per Spleth 

Sørensen, SEGES fortælle om: 

• Fodring, græsning og naturpleje 

• Om golde køer og køer med kalv v. siden 

• Kvier til opdræt (den fremtidige ko) 

• Kvier der slagtes 29 mdr. gamle 

• Ungtyre der slagtes 20-23 mdr. gamle 

• Vælg den rigtige græsning til dyrene 

• Producer eller køb den rigtige ensilage, eller hø til vinterfoder 

Arealer til vinter afgræsning, hvordan gør man?  

 Iben Alber Christiansen, konsulent Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S har lavet flere 

projekter om kvæg, naturpleje og dyrevelfærd. Iben kommer og fortæller om:  

• Dyrevelfærd 

• Huldvurdering  

• Vinterforhold, vand, læ, tørre arealer 

• Sommerforhold, vand, skygge, klø muligheder 

• Oksekød produceret på græs, præsentation af græskøds-koncept 

• Oksekødets kvalitet, hvad er vigtigt? 

Dyrlæge Randi Worm kommer og fortæller om: 

• Tilsyn  

• Fravænning af kalve 

• Sundhed i besætningen. 

Afslutning kl. 16 

Pris: 550 kr. + moms i alt 687,50 kr. (driftsudgift) inkl. frokost og eftermiddagskaffe, betales ved 

tilmelding til konto i Nordea 5875-8476584141, oplys tilmeldtes navn og CVR-nr. der kan bruges 

til fakturaen. 

Tilmelding senest den 1. november til aa@highland-cattle.dk 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i Velas – 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

 
 

mailto:aa@highland-cattle.dk

