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Vigtige datoer med primært interesse for planteavlere. 
  

 Fra 1. til 15. november er det ift. de dyrkningsrelaterede tiltag tilladt at udbringe fast gødning 
m.v. på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal 
nedbringes inden 4 timer. 

 1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. 
Udbetalingsperioden slutter den 30. juni 2019. 

 Fra 16. november til 1. februar er der forbud mod udbringning af fast gødning, fast affald, 
ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning). 

 

November 2018 
Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Ensilagesaft - udbringning på ubevoksede arealer 
Fra 1. til 15. november må ensilagesaft udbringes på bar jord dvs. ubevoksede arealer, hvor der ikke 
er afgrøder den følgende vinter. Det er tilladt at udbringe ensilagesaft efter høst og til og med 15. 
november på bevoksede marker eller marker, hvor der skal være vintersæd. Husk, der må ikke være 
fare for forurening. 

Fast gødning / fast affald – udbringning  
Fra 1. til 15. november er det ift. de dyrkningsrelaterede tiltag tilladt at udbringe fast gødning m.v. 
på lerjord, hvor der efterfølgende skal være forårssåede afgrøder. Fast gødning skal nedbringes 
inden 4 timer.  

Fodergræs på lerjord – nedpløjning 
Fra 1. november må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i 
perioden 1. juni til 31. oktober.  

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder  
Fra 1. november må der jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter 
kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekartofler samt både efter og før dyrkning af 
gartneriafgrøder.  

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde  
Fra 1. november må der jordbearbejdes på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-
4) må der jordbearbejdes fra 1. januar. Nedvisning er tilladt efter 31. december. 

Fast husdyrgødning / fast affald - udbringning  
Fra 3. november  til 15. november må fast husdyrgødning m.v. udbringes på arealer 
med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 
timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders 
hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. 

Målrettede efterafgrøder  
Fra 3. november  må målrettede efterafgrøder nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts 
for målrettede efterafgrøder i majs. 

Pligtige og husdyrefterafgrøder  
Fra 3. november må pligtige efterafgrøder nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for pligtige 
efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 
kg N/ha.  

mailto:info@vkst.dk


 

 

MFO-efterafgrøder 
Fra 3. november må MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst og MFO-
græsudlæg i korn høstet senest 20. august destrueres. MFO-græsudlæg i majs må destrueres 8 uger 
efter høst af majsen. 

Ensilagesaft – udbringning  
Fra 16. november til 1. februar må ensilagesaft ikke udbringes.  

Gødning - forbud mod udbringning (Lukkeperiode) 
Fra 16. november til 1. februar er der forbud mod udbringning af fast gødning, fast affald, 
ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning). 

 December 2018 
Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Dyr ude i vinterperioden  
Fra 1. december til 1. marts skal dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i 
perioder med vinterlignende vejrforhold, have adgang til læskur med ren og tør strøelse. 

Miljø- og Økologiordninger - udbetaling af støtte  
1. december begynder udbetaling af tilskud for tilsagnsåret 2017-18 i de 5-årige ordninger. Der 
udbetales normalt mellem 1. december og 31. marts, men det kan også ske senere. 

Grundbetaling - udbetaling af støtte  
1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. Udbetalingsperioden 
slutter den 30. juni 2019. 

  

Januar 2019 
Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Braklagte arealer 
Fra 1. januar til 31. december må landbrugsarealer i omdrift, der er taget ud af landbrugsmæssig 
produktion i hele kalenderåret, ikke: 
• Afgræsses 
• Slættes 
• Sprøjtes eller gødskes 
• Anvendes til landbrugsmæssig opbevaring af fx halmballer og ensilagestakke. 

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde  
Fra 1. januar må der jordbearbejdes og nedvisnes på sandjord (JB 1-4). 

Blomsterbrak – etablering  
Fra 1. januar til 30. april kan blomsterbrak etableres med forårspløjning  

Mindre vådområder og vandhuller - tilskud til etablering under jagttegnsmidler  
31. januar. Frist for at søge tilskud til mindre vådområder på jord i omdrift og i skove fra 
Naturstyrelsens Fyn. Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af vådområdet 
efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af 
ansøgningsskemaet. 

GHI – opdatere besætningsoplysninger  
31. januar. Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for 
registrering i CHR og dyrevelfærdskontrol. 

  
Med venlig hilsen      
Planteavlsrådgivningen   Kenneth Svensson 
 


