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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
Att: Annemette Møller Torp 

Besvarelse af spørgsmål: Bekæmpelse af flyvehavre, 
hvor flyvehavreplanterne er ….  
  
  Aarhus Universitet (AU), Institut for Agroøkologi er d. 3. august 2017 af Landbrugs- 
og Fiskeristyrelsen blevet bedt om at besvare flg. spørgsmål:  

En landmand har fået påbud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om at fjerne store 
mængder flyvehavre fra 5 marker med vårbyg. Påbuddet forventes ikke efterlevet, 
og styrelsen skal derfor nok ind og bekæmpe flyvehavren på landmandens vegne. 
Der ønskes derfor en redegørelse over, hvordan en sådan bekæmpelse skal laves 
effektivt for at forhindre spredning af flyvehavren. 

Der er tale om meget store mængder flyvehavre i vårbyg. Der er tale om 5 marker 
på mellem 1,0 og 14,6 ha, hvor flyvehavren er spredt over hele arealet. Både vårbyg 
og flyvehavre er på et vækststadie, hvor de er tæt på kernemodning. Bekæmpelsen 
skal derfor laves hurtigt og effektivt og uden spredning. Hvis løsningen er afslåning 
af arealet, ønskes også en skrivelse af destrueringsmetode for det afslåede 
materiale, eller om materialet kan bruges som helsæd. Hvis der tilsættes et 
ensileringsmiddel uden risiko for frøspredning. Udover flyvehavre i vårbyggen 
findes den også i de omkringliggende markkanter og vejkanter.    

Efterfølgende er følgende blevet oplyst: 

D. 4. august besøgte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kontrollant den pågældende 
landmand og kunne konstatere, at påbuddet ikke var blevet efterlevet, og at der lå 
mange flyvehavrekerner på jorden.       

 

AUs besvarelse: 

Besvarelsen er udarbejdet af Solvejg Kopp Mathiassen, Peter Kryger Jensen, Bo 
Melander og Per Kudsk.  

I betragtning af at afgrøden på nuværende tidspunkt er tæt på at være høstklar, 
vurderer AU, at den mest sikre metode til at undgå frøspredning er afslåning af 
arealet, eller de dele af arealet, hvor der forekommer flyvehavre, f.eks. med en 
brakpudser. En forudgående sprøjtning med et glyphosatholdigt middel vurderes 
ikke at være effektivt, da flyvehavren ifølge det oplyste, er tæt på kernemodning. 
Endvidere vil en glyphosatsprøjtning betyde udsættelse af tidspunktet for afslåning. 
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Det afslåede materiale skal efterlades på jordoverfladen, da mange flyvehavrekerner 
herved enten vil spire, ødelægges af svampe eller ende som føde for fugle, insekter og 
andre dyr. Indarbejdning i jorden øger derimod frøenes levedygtighed. Pløjning af 
arealet skal udsættes så længe som muligt, dvs. gennemføres enten sent i efteråret 
eller i foråret. Forud for pløjningen bør der behandles med et glyphosatholdigt 
middel for at mindske risikoen for at fremspirede planter overlever pløjningen.           

AU vurderer, at afgrøden er for moden til at kunne anvendes som helsæd og 
endvidere vil den anvendelse indebære en risiko for spredning, da det ikke kan 
forventes, at alle flyhavrekerner mister deres spirevene efter vompassage og ophold i 
gylle. Et alternativ til afslåning ville være at høste enten kernerne eller hele afgrøden, 
og anvende det høstede materiale til energi, men transporten af kornet og/eller 
halmballerne vil indebære en risiko for spredning af flyvehavrekerner til nye arealer.    
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Kudsk 


