"Indsæt billede"

Orientering om rydningspligt
Rydningspligten er en forpligtigelse til at holde
landbrugsjorder ryddet for træer og buske.
Opvæksten af træer og buske må ikke være mere
end fem år gamle.

Om rydningspligten
Formålet med at holde landbrugsarealer fri for
opvækst af træer og buske er at sikre, at arealerne
bliver holdt i en lysåben tilstand. Når lysåbne arealer
får mulighed for at gro til, kan det være en trussel for
indholdet af planter og dyr på arealet. Rydningspligten
medvirker derfor til, at de lysåbne halvkulturarealer
ikke gror til.
Rydningspligten har foruden et naturhensyn også til
formål at sikre, at udyrkede landbrugsarealer uden
større besvær kan indgå i driften igen.
Reglerne om rydningspligt trådte i kraft september
2004, og kan håndhæves fra september 2009. Hvis
du foretager en rydning hvert femte år eller oftere, vil
rydningspligten være overholdt.

Hvilke arealer er omfattet?
Rydningspligten gælder alle landbrugsarealer i
landzonen samt frijorderne. Arealer med
landbrugspligt i byzone og sommerhusområder er

også omfattet. Dog er følgende arealer undtaget fra
rydningspligten:
• Arealer med et- og flerårige afgrøder, herunder
plantager, frugtbuske og flerårige energiafgrøder af
vedtypen
• Skov eller arealer med anmeldt skov, herunder
stævningsskov, energiskov m.v. samt solitære træer
og buske
• Læhegn og lignende
• Småbiotoper bestående af træer og buske, samt
småplantninger, begge arealtyper til og med 0,5 ha.
Hvis etableringen sker i henhold til et meddelt MVJtilsagn, der fastsætter en arealstørrelse over 0,5 ha,
kan arealet være større end 0,5 ha.
• Arealer, der er meget våde, stejle eller på anden
måde vanskelige at rydde med maskiner, eller som
er vanskeligt tilgængelige
• Klitfredede arealer, jf. § 8 i lov om naturbeskyttelse
• Arealer omfattet af fredningsbestemmelser efter lov
om naturbeskyttelse og arealer omfattet af tilsagn
om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,
hvis rydningspligten er i uoverensstemmelse med
bestemmelserne i disse

Sådan overholder du rydningspligten
Du overholder rydningspligten ved at vedligeholde
dine arealer f.eks. ved slåning eller afgræsning efter
behov, så opvækst af træer og buske ikke bliver mere
end fem år gamle. Rydning med 1- eller 2-årige
intervaller er mindre ressourcekrævende end rydning
med 5-årige intervaller, fordi der kommer mere
vedopvækst med tiden.
Rydningen må kun finde sted i perioden 1. november
til 31. marts. Dog må høslæt finde sted i perioden 1.
juli til 30. april. Ekstensiv rydning og slåning med
håndbårne redskaber må derimod foretages hele året.
Begrænsningerne for hvornår arealerne må ryddes er
indført af hensyn til dyre- og plantelivet på arealerne.
For hedearealer og arealer, hvor der er søgt
tilskudsordninger, gælder dog følgende undtagelser
for rydningsperioder:
• Arealer, som er omfattet af tilskudsordninger som
enkeltbetaling eller miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger, må kun slås i de perioder,
som er anført i de nævnte bekendtgørelser/tilsagn.
• Hedearealer, der er beskyttet efter lov om
naturbeskyttelse, må kun slås eller ryddes i perioden
1. august til 30. april. Høslet må kun finde sted i
perioden 1. juli til 30. april. Ekstensiv rydning kan
dog foretages hele året. Rydningspligten omfatter
ikke hedevegetation af dværgbuske som lyng,
blåbær, tyttebær, revling m.m.

Hvis du er ejer eller bruger af et areal, hvor
rydningspligten ikke er overholdt, kan
NaturErhvervstyrelsen meddele påbud om rydning
med en frist for rydning af det berørte areal. Hvis du
undlader at overholde rydningspligten, kan du risikere
politianmeldelse og bødestraf.
Påbud kan påklages til Fødevareministeriets
Klagecenter af den påbuddet er rettet til samt af
hovedorganisationerne for Landbrug & Fødevarer,
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Hvis du ønsker at anmelde et areal
Hvis du ønsker at anmelde et areal, hvor
rydningspligten ikke er overholdt, kan du rette
henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Anmeldelsen
skal indeholde oplysninger om beliggenheden af det
berørte areal og oplysninger om ejer eller brugeren af
arealet.
Du skal endvidere angive dit navn og adresse, samt
en tilkendegivelse af om du vil bistå ved udpegningen
af arealet. Anmeldelsen vil blive behandlet af
NaturErhvervstyrelsen, som herefter foretager en
kontrol på arealet.

Besøg vores hjemmeside
Yderligere information om rydningspligt kan fås på
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside på
www.naturerhverv.dk, hvor du blandt andet finder
”Vejledning om reglerne om jordressourcens
anvendelse til dyrkning og natur”.

Hvis du ikke overholder rydningspligten
NaturErhvervstyrelsen kontrollerer om rydningspligten
er overholdt. Under et kontrolbesøg vil der blive
udarbejdet en kontrolrapport, hvoraf det fremgår, om
den 5-årige rydningspligt er overholdt.
Herudover modtager NaturErhvervstyrelsen også
anmeldelser fra private om manglende overholdelse
af rydningspligten.
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