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1 Krav til IPM-skema i SJI fra 

2021 
Alle landbrug med pligt til at føre 
sprøjtejournal skal fra 2021 
udfylde et IPM-skema, som du får 
adgang til, når sprøjtejournalen er 
indberettet via SJI-hjemmesiden. 
 
Der vil være en række spørgsmål, 
som belyser, i hvor høj grad din 
bedrift har fokus på de 8 IPM-
principper: 
 

• Forebyg problemer ved at vælge et sundt sædskifte, sunder sorter og god dyrkningsteknik. 

• Kend skadevolderne, og søg råd hos rådgivere. 

• Brug varslinger, prognoser og skadetærskler. 

• Vælg ikke-kemiske metoder, når de er effektive mod ukrudt og skadevoldere. 

• Vælg de bedste og mest skånsomme plantebeskyttelsesmidler. 

• Tilpas doseringen efter problemet. 

• Vælg midlerne med omhu, så ukrudt og skadevoldere ikke udvikler resistens. 

• Vurdér, om sprøjtningerne har virket tilfredsstillende. 
 
Baggrunden for skemaet er et krav fra EU-Kommissionen om, at DK i højre grad skal holde kontrol 
med, om landbruget anvender IPM-principperne, som er en del af EU’s rammedirektiv for 
bæredygtig anvendelse af pesticider. 
 
Flere spørgsmål er på forhånd udfyldt ud fra oplysninger, der er indberettet til Landbrugsstyrelsen i 
fællesskemaet og til Miljøstyrelsen i SJI. Der gives point for hvert spørgsmål, og du får efter 
udfyldning af skemaet oplyst det samlede antal point. 
 
IMP-skemaet med den samlede pointscore bliver sendt til virksomhedens e-Boks og lagres ikke 
hos myndighederne. Skemaet skal kunne forevises ved forespørgsel i forbindelse med 
Landbrugsstyrelsens pesticidkontrol. Se hele pjiecen i vedhæftede fil. 
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2 Gebyr for ansøgning til kvægundtagelsen 
Fra 2021 skal du betale ansøgningsgebyr på 1.600 kr., når du ansøger om tilladelse til at bruge 
kvægundtagelsesordningen. Gebyret skal dække Landbrugsstyrelsens omkostninger til kontrol med de 
kvægbrug, der benytter ordningen.  
 
Danske kvægbrug kan fortsat bruge kvægundtagelsesordningen, efter at EU i 2020 har godkendt forlængelse 
af ordningen frem til 31. juli 2024.  
 
Sammen med EU-godkendelsen af den danske kvægundtagelse, følger der krav om kontrol. Kontrollen skal 
sikre, at kvægbrug, der anvender undtagelsen, opfylder en række betingelser til gødnings- og 
arealanvendelse, der skal passe på miljøet. 
 
Gebyr skal finansiere kontrollen af kvægundtagelsen 
I Danmark er det Landbrugsstyrelsen, der gennemfører kontrollen med de bedrifter, der benytter 
kvægundtagelsesordningen. Der indføres fra 2021 et ansøgningsgebyr på 1.600 kr., sådan at det bliver de 
kvægbrug, der benytter ordningen, som skal betale for kontrollen. 
 
Du søger om kvægundtagelse i tast selv-service 
Hvis du ønsker at anvende kvægundtagelsen, skal du mellem 1. februar og 16. april 2021 ansøge om tilladelse 
til det ved at markere i Tast selv-service, at du ønsker at benytte kvægundtagelsen. Landbrugsstyrelsen 
opkræver efterfølgende ansøgningsgebyret. 
 

3 Ny tilskudsordning til lavbundsjord åbner 1. februar 
LandbrugsAvisen, 11. januar 2021 
 
Den nye lavbundsordning er nyskabende ved at kunne søges af lodsejere og ikke kun af kommuner. Samtidig 
introduceres engangskompensation for værditabet ved at gøre marker permanent våde.  
 
Lodsejere kan fremover få op til 128.000 kroner i kompensation for hver hektar lavbundsjord, man tager ud af 
drift. Den nye ordning til udtagning af lavbundsjord skal bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser 
og samtidig skabe ny natur og et renere vandmiljø. 
 
Miljøstyrelsen åbner den nye ordning for ansøgning 1. februar og inviterer til informationsmøde 4. februar.  
Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. 
 
"Vi har lyttet til lodsejerne og gjort den nye tilskudsordning enkel og simpel. Kompensationen udbetales 
fremover på én gang, og vi introducerer, at der kun gives ét tilsagn til hele projektet. Alt sammen for at få 
hurtigt gang i projekterne og lave ny natur på lavbundsjorden og reducere udledningen af klimagasser", siger 
kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen. 
 
Engangskompensationen i Miljøstyrelsens nye lavbundsordning adskiller den fra andre ordninger, hvor 
kompensationen udbetales over en 20-årig periode og efter årlige ansøgninger. Engangskompensationen 
dækker værditab af jorden og udgifter til anlæg og projektering. 
 
Både for små- og store lavbundsprojekter 
Tidligere var det kun kommuner, der kunne søge om lavbundstilskud, men Miljøstyrelsens nye 
lavbundsordning kan også søges af enkeltpersoner, virksomheder og fonde. Så fremover vil der både blive 
udtaget lavbundsmarker i lille og stor skala.  
 
Kommunerne har en fremtrædende rolle i den nye tilskudsordning. De vil komme til at stå for projekter, hvor 
mange landmænd går sammen om at udtage store arealer med lavbundsmarker til ny sammenhængende 
natur. 
 
Hovedformålet med den nye ordning er at reducere udledning af klimagasser, men ordningen har også fokus 
på øvrige klima-, miljø- og naturmål og yder ét tilsagn til hele projektet, både forundersøgelse og 
gennemførelse.  
 
For at få tilskud skal dræning og jordbearbejdning ophøre. Det kan også være, at vandløb skal genslynges, at 
nedgravede vandløb skal genåbnes eller, at vandløbsbunden skal hæves. Man kan fortsat have dyr på græs, 
slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden. 
 
Enkle krav til lavbundsprojekter 
For at kunne søge tilskud skal mere end 60 procent af landbrugsjorden have et kulstofindhold over seks 
procent. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold. 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/klima-lavbund/


 
Projekter bliver prioriteret ekstra højt, hvis de ligger i et Natura 2000-område, eller indeholder et vandløb med 
indsatsbehov, eller hvis udtagningen understøtter en af de andre nationale interesser som er beskrevet på 
www.mst.dk/lavbund.  
 
Fra den 1. februar kan man på hjemmesiden tegne sin jord ind og se, hvilke nationale interesser et 
lavbundsprojekt vil understøtte. Mindstearealet for et lavbundsprojekt er 10 hektar. 

4 Søg midler til naturindsatser inden 1.2.2021 
Søg projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet 
 

• Har du en drøm om en blomsterrig eng? 

• En mark, der skal blive natur? 

• At genslynge det lokale vandløb? 

• Eller at skabe nye levesteder til sommerfugle og vilde planter? 
 
Den Danske Naturfond har i 2021 afsat en pulje på op til 15 mio. kr. til større projekter, som kan sikre og 
forbedre eksisterende naturområder, eller som kan skabe nye naturarealer og levesteder for dyr og planter. 
Projekterne skal være rettet mod konkrete arealer eller levesteder. Støttebeløbet skal anvendes til egentlig 
naturgenopretning eller naturpleje på disse arealer. 

 
Hvem kan søge? 
Alle lodsejere, foreninger og organisationer kan søge, men projektet skal gerne bygge på et samarbejde 
mellem flere aktører. Stat og kommuner kan medvirke i et projektsamarbejde, men kan ikke selv søge midler. 
Den Danske Naturfond lægger vægt på projekter, som: 
 

• Giver størst mulig værdi for natur og biodiversitet 

• Skaber resultater og erfaringer, der kan bruges andre steder 

• Er baseret på lokale samarbejder 

• Giver gode muligheder for naturoplevelser 

• Er baseret på medfinansiering 
 
Ansøgningsfrist 1.2.2021 
Du skal søge via ansøgningsskemaet, som du finder her senest 1. februar 2021. 
 
Kan vi hjælpe dig med noget? Så tøv ikke med at tage fat i en af vores planteavlskonsulenter. 
 
Se mere på vores hjemmeside www.lrs.dk  
 

5 Hjælp naturen og biodiversiteten 
Vi kan alle gøre en positiv forskel for biodiversiteten og naturen i vores hverdag, og det kan ovenikøbet 
kombineres ved at spare både tid og penge.  
 
Hjælp naturen og biodiversiteten - uden at løfte en finger! 

Et nyt år er oplagt til at indføre nye vaner, og de behøver hverken at være dyre eller svære at indføre. Fyns 
Familielandbrug foreslår at benytte lejligheden til at tænke biodiversiteten og naturen ind i hverdagen - og 
måske endda i nytårsforsættet? 
 
Der er mange måder at hjælpe biodiversiteten og naturen på. Både ved at gøre noget, og ved at undlade at 
gøre noget. I en travl hverdag er det sidste måske det mest tiltalende for mange, og her har Lilly Jørgensen, 
formand for Familieudvalget i Fyns Familielandbrug, flere forslag, som er lige til at indføre, uden at løfte en 
finger: 
 
Skær ned på havearbejdet 
- Et nytårsforsæt kunne være at lade et hjørne af haven eller marken stå urørt og se hvilket liv, der så udfolder 
sig der, foreslår Lilly Jørgensen. Drop havearbejdet i et udvalgt område og brug det til en bunke grene eller 
kompost i stedet. Det sparer tid, både ift. vedligehold og bortskaffelse af affald, og bunken kan gøre stor lykke 
for blandt andet pindsvin, siger Lilly. 
 
- Desuden kan man blive glædeligt overrasket over, hvad der dukker op af nyt liv der, hvor man lader naturen 
passe sig selv. Netop det har Lilly erfaret på sin egen grund, hvor en sø fik lov at leve sit eget liv i en gammel 
grusgrav. - Med tiden er der kommet både fisk og muslinger i søen uden, at vi har gjort noget, fortæller hun. 
Rundt om søen er der også dukket liv op af sig selv, både i form at insekter og blomster. 

https://naturfonden.dk/om-fonden/naturpulje/
http://www.lrs.dk/


 
Hent inspiration hos den ældre generation 
På den store remskive gør forskerne os hele tiden klogere, men lokale initiativer hos den enkelte familie kan 
også gøre en forskel for naturen og biodiversiteten. Her opfordrer Lilly til at hente inspiration hos den ældre 
generation. De er vokset op med det, der optager mange af os i dag: Genbrug, bæredygtighed samt at 
begrænse forbruget. 
 
- Incitamentet var nok et andet i det forrige århundrede, end det er i dag, men tankerne er blevet tænkt mange 
gange før, understreger Lilly. Den ældre generation er flasket op med at være nøjsomme og tænke over, hvad 
man reelt har brug for. Prøv at spørge dine ældre familiemedlemmer eller naboer om, hvad de gjorde i deres 
barndom for at passe på pengene og på tingene, opfordrer hun. Dengang så man eksempelvis sjældent en 
have bestående kun af græs og ligusterhæk. Der er mange gode råd at hente, som stadig giver god mening i 
det 21. århundrede. 
 
Alt skal tilbage til naturen 
En god huskeregel i det daglige er, at alt skal tilbage til naturen igen. 
 
- Der er ikke noget af det, vi forbruger, som bare forsvinder uanset hvordan, vi ”bortskaffer” det, påpeger Lilly. 
Derfor giver det god mening selv at genbruge det, man kan, og sortere resten, så andre kan genbruge det 
bedst muligt. Det, som vi hver især gjorde i går og gør i dag, har en betydning for i morgen. Fremtiden skabes 
af både fortiden og nutiden, og derfor har vi alle et personligt medansvar i forhold til at sikre bedre betingelser 
for naturen og biodiversiteten. 
 
Biodiversiteten trives bedst, når naturen får lov at stå urørt. Lad et hjørne stå og se, hvad der dukker op. 

6 Danmarksmester i jordfrugtbarhed? 
Formålet med konkurrencen er at finde og hylde de konventionelle og økologiske landmænd, der gør 
en ekstraordinær indsats for at øge jordfrugtbarheden på deres marker.  
 
Fra 1. februar kan landmænd tilmelde sig selv, eller blive nomineret af andre, ved at udfylde et skema på en 
hjemmeside, som offentliggøres i løbet af januar 2021. Så hvis du går op i at have en sund jord med masser 
af liv, et højt humusindhold og en god jordstruktur i dine marker, så overvej allerede nu, om du skal deltage i 
DM i jordfrugtbarhed. Eller måske kender du en, med passion for jordsundhed og regnorme, og så er du meget 
velkommen til at nominere ham/hende til DM i jordfrugtbarhed. 

 

Jordfrugtbarheden påvirkes af mange ting 
Jorden skal være et godt dyrkningsmedie for afgrøderne, og have en god evne til at modstå stress fra f.eks. 
udtørring, jordpakning og vinderosion. Udpint og skadet jord kan ikke understøtte en dyrkningssikker jord med 
tilfredsstillende plantevækst. Derimod vil en god jord med et højt humusindhold og en god jordstruktur bedre 
kunne klare f.eks. tørke og give bedre udbytter. 
 
Jorden fortjener større opmærksomhed, og det er ofte flere tiltag, der skal til for at forbedre jordens frugtbarhed. 
Det kan være tiltag som efterafgrøder, alsidige sædskifter og tilførsel af organisk materiale. 

 

Fortæl os, hvordan du arbejder med jordfrugtbarhed 
Hvad der skal til på den enkelte mark, for at øge jordfrugtbarheden vil være meget forskelligt. Derfor vil vi også 
have mange parametre med i vurderingen af deltagernes arbejde med jordfrugtbarhed. Når du tilmelder dig – 
eller en du kender - får du mulighed for at fortælle om arbejdet med jordfrugtbarhed, og samtidig vil du blive 
bedt om at svare på nogle spørgsmål om f.eks. 

• Jordbearbejdning 

• Ændringer i jord og afgrøder over tid 

• Jordanalyser og organisk materiale 

• Brug af efterafgrøder og tilførsel af organisk materiale 
 
Følg med her på LandbrugsInfo, hvor der i starten af 2021 vil komme meget mere info om DM i jordfrugtbarhed. 
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