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Vores brak er et rigt og ”uforstyrret” gemmested, hvor markvildt, insekter, padder og firben søger ly og 

yngler. Desværre tvinges man som landmand til at slå arealerne mindst en gang om året, selvom det 

hverken gavner natur eller landmand. 

Datoerne spænder ben 

Braklagte arealer skal slås minimum én gang om året mellem den 1. august og den 15. september, og 

årsagen er, at man skal opretholde en ”landbrugsaktivitet” på arealet for at modtage støtte. En lidt 

forældet tanke om at arealerne hurtigt skal kunne bringes ind i drift igen. Men hvorfor kan brakmarkerne 

ikke slås på andres tidspunkter, og hvorfor skal det være så kort en frist? Datoræset giver problemer med 

både vildt og vand. Tre våde år, har resulteret i fastkørte maskiner igen og igen. Derudover er brakken et 

godt gemmested for vildtet, der naturligvis søger skjul efter høsten. Men reglerne siger, at vegetationen 

skal slås ned, til trods for god sund fornuft. 

Markvildt, sommerfugle og skrubtudser 

Generelt er der stor fokus på markvildtet, men problemet strækker sig også til insekter, padder og firben. I 

marken vrimler det f.eks. med sommerfugle og skrubtudser. Derfor er det ikke til at forstå, at denne natur 

skal fjernes uden grund. Fasankyllinger, harekillinger og rålam skræmmes bort når traktoren kører igennem 

brakmarken. Flere gange er det helt nødvendigt at stoppe op, for at vildtet kan søge væk. Landmanden vil 

gerne passe på naturen, og bureaukratiske krøller som forkerte datoer og manglende fleksibilitet, burde 

man kunne ændre på. 

Udfordringen er EU 

En løsning kunne være at kigge nærmere på de EU-regler der danner ramme for den danske lovgivning. 

Reglerne i Danmark bliver nemlig tolket for snævert og ufleksibelt, da EU-reglerne faktisk giver mulighed for 

enten at lave aktivitetskravet toårigt eller at Danmark selv udarbejder et tilstandskrav, som der f.eks. er 

gjort for vildt- og bivenlige tiltag. En brakmarks mulighed for at blive taget ind i driften igen bliver jo ikke 

anderledes af at der går 2 eller 3 år imellem slåningen.  

En rotationsordning kan være løsningen 

Derfor skal der appelleres til en frivillig ordning, hvor man i stedet kan slå brakmarkerne i rotationer hen 

over en periode på 3 år. Det kunne betyde, at man kun slår 1/3 af marken det ene år, og i løbet af en 

periode på 3 år, vil man nå rundt på alle arealer, samtidig med at der hele tiden vil være et uberørt 

gemmested til dyrene. Dette vil både tilgodese kravet om at holde marken i en stand, hvor den nemt kan 

bringes ind i driften og muligheden for at skabe et uforstyrret område, hvor markvildtet, sommerfugle og 

skrubtudser kan søge tilflugt.  

Landboforeningen Midtjylland vil arbejde for at både EU og Danmark skal lave rammerne om, så vi 

landmænd kan bruge ressourcerne bedst muligt, og beskytte naturen omkring vores marker. 


