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Vedr. høring af ny forbudsperiode på braklagte arealer
og bræmmer (støtteberettigede landbrugsarealer)
Med henvisning til høring af 25. maj 2021 fremsender Danmarks
Biavlerforening hermed sine bemærkninger.
Danmarks Biavlerforening har ved flere lejligheder overfor styrelsen
udtrykt ønske om en forlængelse af den nuværende forbudsperiode mod
slåning af braklagte arealer og bræmmer. Vi kan således fuldt ud tilslutte
os, at det er vigtigt at fastsætte nye regler på dette område.
Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der indføres en bestemmelse,
som sikrer, at nævnte arealer ikke slås i løbet af sommeren og frem til
biernes aktive trækperiode afsluttes i efteråret.
Når først rapsen og de forårsblomstrende træer er afblomstret, så
optræder der perioder, hvor bierne har svært ved at finde føde. Det er
vigtigt, at der er et varieret udbud af blomstrende bivenlige planter i hele
sæsonen. Dette gælder også i sensommeren og efteråret, hvor der
indsamles nektar og pollen til overvintring.
Biavlerne oplever, at der i perioder af sommeren nærmest er et totalt
fravær på blomstrende planter i det åbne land. Mens der tidligere var i
størrelsesordenen 22 forskellige blomsterarter i landbrugslandet, der
leverede pollen gennem det meste af sommerhalvåret, så er der i dag
kun 12-14 betydende pollenleverandører. Dette mærker biavlen også i
form af perioder med risiko for sult, ensidig kost og forhøjet
vinterdødelighed hos honningbierne. Honningbiernes mistrivsel kan
bruges som indikator for andre bestøvere og insekters forhold i
landbrugslandet generelt. Eksempelvis har dronninger hos humlebier i
september behov for et godt fødegrundlag, så de kan opnå en tilstand,
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hvor de kan overvintre til næste sæson.
Samtidig oplever vi med klimaændringerne en tendens til, at der er større
aktivitet hos bierne i efteråret, hvorfor det vurderes at et fødegrundlag i
denne periode er ekstra vigtig.
På baggrund af ovennævnte anbefaler vi en fremtidig forbudsperiode mod
slåning fra 1. maj til 1. oktober.
Sluttelig vil vi bemærke, at det i rapporten ’Biodiversitetsvirkemidler på
danske landbrugs- og skovrejsningsarealer’ fra Aarhus Universitet
anføres, at vildt- og bivenlige tiltag kan medvirke til højere biodiversitet i
brakmarkerne. Vi skal derfor også i denne sammenhæng udtrykke vores
uenighed i en eventuel udfasning af de vildt- og bivenlige tiltag i
forbindelse med implementering af CAP 2020+. De vildt og bivenlige
tiltag har i praksis netop ofte været placeret i forbindelse med
brakarealer.
Danmarks Biavlerforening stiller sig naturligvis altid til rådighed i tilfælde
af spørgsmål, eller hvis der opstår behov for yderligere information om
ovenstående.
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