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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: chrbel@lbst.dk  

Høring vedr. forbudsperioden for slåning af brakarealer 

 

Med mail af 25. maj har I sendt en række forskellige forslag til ændring af forbudsperioden for 

slåning af brakarealer i høring. Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på 

de forskellige ændringsforslag. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Anledningen til høringen er ifølge høringsmaterialet, at Aarhus Universitet i november 2020 udgav 

en rapport om ”Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer”. Her 

fremgår det, at Aarhus Universitet anbefaler at ændre den nuværende forbudsperiode, som løber 

fra 1. maj til 31. juli til en længere periode løbende fra 1. april til 1. oktober. Ud fra dette har 

Landbrugsstyrelsen udarbejdet forskellige forslag til, hvor forbudsperioden kan ligge fremadrettet. 

 

Ud fra et driftsmæssigt perspektiv er der allerede i dag den udfordring, at den nuværende 

forbudsperiode kraftigt begrænser det tidsrum, hvor det er muligt for landmanden at komme ud og 

slå arealerne, og hvor der vil være nogenlunde sikkerhed for, at det er muligt at færdes på 

arealerne uden at det bliver for vådt. Det gør, at landmanden allerede i dag løber en vis risiko for, at 

det ikke vil være muligt at opfylde støttebetingelserne, særligt i år, hvor efteråret bliver vådt. 

 

For de brakarealer, der fremadrettet skal anvendes til at opfylde det forventede kommende krav i 

EU’s landbrugspolitik om udlægning af ikke-produktive arealer (GLM 9), vil det betyde, at 

landmanden ved en eventuel udvidelse af forbudsperioden vil løbe en ganske betydelig risiko for, at 

arealet ikke kan opfylde støttebetingelserne, og at brakarealet derfor vil blive underkendt både som 

støtteberettiget under basisindkomststøtteordningen og som opfyldelse af GLM 9 kravet. 

 

Derudover er der tale om et rent nationalt krav, som ikke er hjemlet i EU-lovgivningen. 

 

Ud fra disse betragtninger har Landbrug & Fødevarer den generelle holdning, at der ikke bør 

fastsættes en periode, hvor der er forbud mod slåning af brakarealer som led i implementeringen af 

et basiskrav i EU’s landbrugspolitik. 

 

Landbrug & Fødevarer anerkender dog, at der ud fra et biodiversitetsmæssigt hensyn er nogle 

perioder, hvor det kan være mere hensigtsmæssigt at slå arealerne end andre, og at det mest 

hensigtsmæssige slåningstidspunkt vil afhænge af, hvilke dyre- og plantearter der ønskes 

hensyntagen til. Som Aarhus Universitet også påpeger i rapporten, har varigheden af brakarealet 

og længden mellem slåninger af arealet også en stor betydning for værdien i forhold til 

biodiversiteten. Muligheden for et 2-årigt aktivitetskrav på brakarealerne, vil derfor sandsynligvis 

have en større effekt end en ændring af forbudsperioden.  

 

Ud fra de driftsmæssige hensyn vil vi dog på det kraftigste opfordre til, at det sikres, at den 

nuværende forbudsperiode ikke udvides, da det vil give alt for store risici for landmændene. På 
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baggrund af de store potentielle økonomiske konsekvenser ved en ændret forbudsperiode, skal 

landmændene i givet fald skal have langt, langt større sikkerhed for, at de kan få dispensation for 

aktivitetskravet. 

 

Hvis der ønskes en længere periode uden slåning af arealerne i sommerhalvåret, kan det i stedet 

overvejes at give landmændene et incitament til dette via en frivillig ordning som et biodiversitets-

eco-scheme. Her kan de sikres, at de arealer som meldes ind til en sådan ordning, kun er de 

arealer, som er robuste nok til, at landmanden med nogenlunde sikkerhed kan få opfyldt 

aktivitetskravet på andre tidspunkter. 

 

Med hensyn til fristerne for etablering af blomsterbrak vil det generelt være hensigtsmæssigt, hvis 

fristen for etablering ligger senere end den 1. maj. Hvis foråret er koldt, kan det være svært at 

overholde denne frist og samtidig sikre et godt resultat af tilsåningen. Blomsterstriber etableres 

typisk helt frem til den 1. juni. 

 

I høringsmaterialet nævnes også forbudsperioden som er lagt ind i plejegræsordningen. Landbrug 

& Fødevarer har ikke forholdt sig til denne ordning i dette høringssvar og håber, at vi i stedet kan 

tage en særskilt dialog om dette i forbindelse med drøftelser om den fremtidige indretning af 

plejegræsordningen. 

 

 

Med venlig hilsen 
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