
Produktionsmetoder og landbrugspraksis på bedriften  
 
1. Landskabet ved bedriften 

 
Er der på bedriften følgende? 
 

Levende hegn, primært lav 
vækst?  Ja/nej 

Levende hegn plantet i de seneste tre år, primært 
lav vækst? Ja/nej 

Levende hegn, primært træer? 
Ja/nej   

Levende hegn, primært træer plantet i de seneste 
tre år? Ja/nej 

Stengærder? Ja/nej  Stengærder opført i de seneste tre år? Ja/nej  

 
2. Areal i vinteren 2010/11 
 
Hvilke vinterafgrøder havde bedriften i vinteren 2010/11, angiv hektar nedenfor 

 
Afgrøde Hektar 

Vinterkorn og vinterraps  

Dækafgrøde eller mellemafgrøde  

Planterester  

Sort jord  

I alt jord i omdrift  

 

3. Dyrkningsmetoder  
 
Oplys areal nedenfor fordelt efter dyrkningsmetode 
 

Metode Hektar 

Almindelig jordbearbejdning med pløjning  

Reduceret jordbearbejdning  

Pløjefri dyrkning  

 
Hvor stor en andel af bedriftens agerjord er uden for planlagt omdrift, dvs. samme afgrøde i de 
seneste tre sæsoner? Under 25 pct.  25-49,9 pct.  50-74,9 pct.  Mindst 75 pct.  
 

4. Anvendelse af naturgødning i seneste sæson, både fra egne husdyr og 
modtaget fra andre bedrifter  
 
Har ikke anvendt naturgødning i seneste sæson   
 

 Areal tilført Heraf med nedfældning 
eller nedmuldning  

 Hektar Hektar 

Fast gødning    

Gylle   



Hvor stor en andel af bedriftens gødning er afsat til andre bedrifter?  Intet  1- 25 pct.    
25-50 pct.  50-75 pct.  Over 75 pct.   
(Kan hentes fra gødningsregnskaberne).  

5. Opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning 
 
Anvender bedriften følgende: 

 
Gyllebeholder  ja/nej Gyllelagune ja/nej 
Møddingsplads med fast bund ja/nej Dybstrøelse ja/nej 

(skal overvejes) 
 Ajlebeholder ja/nej  
 
Er disse faciliteter overdækket, fx låg eller flydelag? 
 

Gyllebeholder eller –lagune ja/nej   Møddingsplads ja/nej 

Ajlebeholder ja/nej  

 
(Spørgsmål om overdækning kan nok udelades med henvisning til, at det er lovbestemt i Danmark, 

og at bedrifterne derfor altid vil svare ja.) Vi udelader. 
 

6. Dyr på græs 
 
Ingen dyr på græs   

 
Hvor stort et areal er anvendt til græsning i det seneste år?  __________ ha 
Hvor mange måneder var dyrene på græs i det seneste år? ___________ måneder 
 
Hvor mange husdyr har bedriften på fælles arealer? 
Hvor mange måneder går bedriftens dyr på fælles arealer? 
 
(Spørgsmål om fælles arealer kan udelades. Vi regner ikke med fælles arealer i Danmark.)       
 

7. Stalde til kvæg 
 
Ingen kvæg på bedriften   
 

Staldtype Antal pladser 

Bindestald med fast gødning og ajle  

Bindestald med gylle  

Løsdrift med dybstrøelse  

Løsdrift med gylle  

Andre staldtyper til kvæg  

 



8. Stalde til svin 
 
Ingen svin på bedriften   
 

Staldtype Antal pladser 

På spaltegulv, delvist  

På spaltegulv, helt  

Løsdrift med dybstrøelse  

Andre staldtyper til svin  

 

9. Stalde og bure til æglæggende høner 
 
Ingen æglæggende høner på bedriften    
 

Staldtype Antal pladser 

Løsdrift med dybstrøelse  

Bure med gødningsbånd  

Bure med gødningskælder  

Bure i trappebursystem med gødningskælder  

Andre staldtyper til høner  

 

10. Markvanding 
 
Ingen markvanding er foretaget i de seneste 3 år  
 
Oplysninger om markvanding kan angives som et skøn, hvis De ikke har helt nøjagtige oplysninger. 
 

 Hektar 

Gennemsnitligt areal, som er blevet vandet i 2008-2010   

Areal i alt som er blevet vandet i 2010  

Dette areal fordeler sig på følgende afgrøder:  

Korn til modenhed, bortset fra majs    

Majs til foder og modenhed  

Bælgsæd  

Kartofler  

Sukkerroer  

Raps  

Hør og hamp  

Grøntsager og bær  

Æbler, pærer og kirsebær  

Græs   

Andre afgrøder  

 
 
Forbrug af vand i det seneste år: _________  m3  
 



Hvilken metode anvender bedriften til markvanding?  
 

Overfladevanding (oversvømmelse, render) ja/nej * 

Sprinkleranlæg ja/nej 

Vandingskanon ja/nej 

Drypvanding ja/nej 

* Kan udelades, da metoden næppe forekommer i Danmark. Ja 
 
Hvorfra henter bedriften vand til markvanding? 
 

Grundvand fra egne boringer ja/nej 

Overfladevand fra søer og vandløb på bedriftens område ja/nej 

Overfladevand fra søer og vandløb uden for bedriftens område ja/nej 

Vandværk ja/nej 

Andre kilder ** ja/nej 

 
** Kan måske udelades. Kan andre kilder tænkes? 
 


