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Sorø, den 6. november 2014 
 
 
Vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække J. nr. 14-0112-000001 
 
Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet og har med tilfredshed noteret, at 
der i forslaget lægges op til en forøgelse af arealet med efterafgrøder på op til 80.000 ha. 
 
Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til en forbedring af biernes fødegrundlag. I 
biavlerkredse er det velkendt, at er der blandt andet sidst på sommeren optræder perioder, hvor det åbne 
land stort set ikke har blomster at tilbyde honningbier, vilde bier, svirrefluer, sommerfugle og andre 
bestøvende insekter. Derfor vil blomstrende, bivenlige efterafgrøder kunne være med til at forbedre 
levevilkårene for en lang række af insekter. 
    
§ 18a vedr. regler om etablering af mellemafgrøder 
I forbindelse med at ministeren kan fastsætte nærmere regler om etablering af særlige 
ordninger, som den enkelte virksomhed kan vælge som alternativ til etablering af efterafgrøder, finder 
Danmarks Biavlerforening det vigtigt, at der fortsat eksisterer mulighed for etablering af mellemafgrøder. 
 
På baggrund af projekter gennemført i Danmarks Biavlerforenings er det vores vurdering at 
mellemafgrøder i dag udgør en væsentlig fødekilde for bier og vilde insekter. Dette gælder særligt 
olieræddike og gul sennep. Gul sennep udmærker sig med høj kvalitet af såvel nektar som pollen. 
Olieræddike giver mulighed for et stort træk i september. 
 
§18, stk. 2 vedr. regler om etablering af plantedække og andre dyrkningsrelaterede tiltag 
I forbindelse med at ministeren kan fastsætte nærmere regler om etablering af plantedække og andre 
dyrkningsrelaterede tiltag, herunder hvilke afgrødetyper, der kan anvendes som plantedække og dyrkning 
af disse samt fastsætte perioder, hvor jordbearbejdning og omlægning af arealer med plantedække ikke må 
finde sted, opfordrer Danmarks Biavlerforening til, at der tages hensyn til, at efterafgrøderne udgør en 
vigtig fødekilde for bier og vilde insekter, på et tidspunkt hvor der ikke forefindes andre væsentlige 
fødekilder. Det er derfor afgørende, at der blandt de tilladte efterafgrøder eksisterer bivenlige planter, og 
at disse planter ikke omlægges/nedvisnes før efter blomstring. 
 
Gennerelle hensyn i bestemmelser vedr. jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 
Som det fremgår af ovennævnte udgør mellem- og efterafgrøder en vigtig fødekilde for bier og vilde 
insekter. Danmarks Biavlerforening skal på baggrund af dette generelt anbefale følgende: 
 

- At der i størst muligt omfang anvendes bivenlige planter som efterafgrøder 
- At listen over tilladte bivenlige planter udvides til at omfatte flere bivenlige planter 
- At der skabes incitament til at vælge planter, der gavner bier og vilde insekter. 
- At arealerne med bivenlige efterafgrøder ikke må omlægges/nedvisnes før efter 

afblomstring 
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Det er med ovennævnte anbefalinger Danmarks Biavlerforenings vurdering, at man på en og samme tid kan 
begrænse udvaskningen af kvælstof og tilgodese vigtige behov hos honningbier, vilde bier, svirrefluer, 
sommerfugle og andre bestøvende insekter. 
 
Danmarks Biavlerforening står altid til rådighed med eventuelle yderligere info, såfremt der måtte være 
behov for dette. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Knud Graaskov 
Formand 
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