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Høringssvar til ændringerne af bekendtgørelser om reguleringen af flyvehavre. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at komme med bemærkninger til de foreslåede 

ændringer til bekendtgørelserne om ændring af regulering af flyvehavre.  

 

Med henblik på realiserings af den generelle besparelse på 5 pct. i staten har Fødevareministeriet 

valgt at lægge op til ændring i reguleringen af flyvehavre. Denne ændring kan få meget 

vidtrækkende negative konsekvenser for den danske status som et land, hvor flyvehavre er under 

kontrol. En svækkelse af den danske status vil skade den danske eksport af bl.a. udsæd betydeligt. 

Ændringen vil tillige have en række andre negative konsekvenser, såsom øget pesticidforbrug og 

forringelser for produktionen, jf. neden for. 

 

Vi finder, at det er bydende nødvendigt at annullere de foreslåede ændringer. Hvis ministeriet ikke 

ønsker at imødekomme vores ønske, skal vi anmode om et møde med deltagelse af 

Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og styrelsen. Hvor vi nærmere kan 

redegøre for, hvorfor dette forslag er yderst uforsvarligt at gennemføre. 

 

Konsekvenser af den foreslåede ændring 

Det generelle krav om bekæmpelse af flyvehavre i Danmark fjernes. Konsekvensen vil være at: 

 Der kan etablere sig flyvehavre på arealer, som støder op til dyrkede landbrugsarealer. 

Her tænkes eksempelvis på etablering i vejrabatter, langs baneskråninger og lignende 

steder.  

Herfra vil det kunne sprede sig til landbrugsarealer. 

 Der bliver et øget behov for bekæmpelse og dermed et øget pesticidforbrug og et øget 

krav om lugning. 

 Økologiske bedrifter vil få behov for øget antal lugninger, ligesom det kan påvirke udbyttet 

negativt, og både via lugning og reduceret udbytte vil det belaste økonomien.  

I værste fald kan øget flyvehavre forekomst i markerne blive en væsentlig barriere for en 

øget omlægning til økologi i Danmark 

 Den reducerede indsats overfor flyvehavre vil gøre det vanskeligere at opretholde 

Danmarks status som et land, hvor flyvehavren er under kontrol.  

 Forbuddet mod at sælge produkter, der indeholder spiredygtige flyvehavrekerne falder 

væk 

 Kravet om at rense landbrugsmaskiner med videre for flyvehavre falder væk 

 Forbuddet mod at sprede flyvehavre med f.eks. afrensning falder væk 

 Kravet om, at man ikke må sprede flyvehavre i forbindelse med transport falder væk. 

 Reglerne omkring information ved udleje/salg af arealer med forekomst af flyvehavre 

falder væk 
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Landbrug & Fødevarer finder samlet set at det er et meget uheldigt forslag, som kan have adskillige 

direkte og afledte uheldige konsekvenser. Det vil være uforsvarligt  hvis forslagene gennemføres. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere 

kommentarer, hvis vi finder behov for dette. 

 

Med venlig hilsen 
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