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Peter Slettegaard Gradischnig Majbritt Christensen 
Mobiltelefon: 5125 8536 Mobiltelefon: 4075 1737 
e-mail: psg@agropro.dk 1  e-mail: mch@agropro.dk 

HUSK DET NU! - Fristen for at anmelde tidligt sået vintersæd er 12. september! 
For jer, der endnu ikke har meldt ind, hvad I etablerer af tidligt såede afgrøder, så er fristen for indberetning 
af disse allerede nu, på mandag! Så tag fat i din konsulent eller bagkontoret, hellere i dag end i morgen, så 
vi kan få de sidste sendt afsted, rettidigt. De tidligt såede afgrøder tæller med i regnskabet som pligtige 
efterafgrøder, men kun med 0,25%. Dvs. der skal 4 ha tidligt sået afgrøde, til at dække 1 ha efterafgrøde. 
Desværre tæller disse ikke med i MFO-regnskabet. Bemærk endvidere, at raps ikke tæller med. Det gør 
derimod arterne vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale. Afgrøden skal være etableret inden 7. 
september. Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os! 
  

Fornyelse af fuldmagt til AgroPro 
350 af AgroPros fuldmagter udløber her i efteråret. Dette skyldes, at fuldmagterne blev oprettet i 2011, og 
da en fuldmagt højst kan løbe i fem år, er der en overrepræsentation af udløbne fuldmagter, netop nu! 
AgroPro har desværre ikke mulighed for, at forny jeres fuldmagter, så når du får besked fra 
NaturErhvervstyrelsen, at fuldmagten er ved at udløbe, er du nødt til selv, at tage affære.  
Det er helt nødvendigt, at du forlænger fuldmagten, hvis vi fortsat skal kunne følge din ansøgning og lave 
arbejde for dig, i NaturErhvervstyrelsens Tast-selv-system! 
Vi har vedhæftet en guide til hvordan man forlænger AgroPros fuldmagt. Sæt meget gerne udløbsdatoen 
til d. 31.12.2020. 
Hvis det giver anledning til problemer, er du selvfølgelig ikke overladt helt til dig selv. Har du spørgsmål til 
guiden, er vi altid behjælpelige over telefonen, ligesom du er velkommen på kontoret, hvis ekstra 
assistance er påkrævet. Tjek eventuelt NaturErhverstyrelsens video om, hvordan man opretter fuldmagt, 
ved at følge dette link: http://help.naturerhverv.dk/kom-godt-i-gang/video-rediger-fulmagt/  
 
Frister for pleje og slåning af græs- og brakarealer 
Husk, at græs, samt braklagte arealer skal slås minimum én gang om året i perioden 1. august til 15. 
september. Ved brak må det afslåede materiale ikke fjernes. Braklagte arealer må endvidere ikke pløjes, 
jordbehandles, bruges til afgræsning, eller bruges til at opbevare for eksempel halmballer eller 
ensilagestakke. 
 
20-årige udtagninger 
Vedrørende 20-årig udtagning, er der ikke nogen generel slåningsfrist. Kig i dit oprindelige tilsagnsbrev, for 
at se de aktuelle pasningskrav. 
Hvis du vil være sikker på, ikke at gøre noget forkert, må man altid slå brakarealer efter 1. august. 
	

	

	


