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Bestil slåning af vejrabatter ind mod frø - og
udlægsmarker
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Trafikministeriet
har
pålagt
Vejdirektoratet at slå vejrabatter
efter anmodning fra avlere af markfrø
Slåning skal ske for at minimere risiko
for krydsbestøvning
Tjek på kommunens hjemmeside,
hvem du skal kontakte

I denne tid orienterer kommunerne om slåning af
vejrabatter i lokalaviserne og på deres
hjemmesider. Flere kommuner angiver, at
indmeldelse af arealer skal ske senest 30. april.
For at undgå krydsbestøvning i frømarken, kan du
kontakte kommunens Vej og Park afdeling, så
vejrabatten kan blive slået ud for din mark. Angiv
på et kort, hvor din mark ligger med en tydelig
angivelse af, hvor der skal klippes.
Oplys om:
 Kort med indtegnet frø-/udlægsmarker,
samt med tydelig angivelse af, hvor der
skal slås
 Adresseoplysninger; Vejnavn og eventuelle
oplysninger om kilometrering, som står på
kantpælene
 Afgrødens art
 Navn, telefonnr. og evt. e-mail på
kontaktperson

Generelt består forsommerslåningen af et skår ud
mod vejen som bliver slået. Der gælder dog
særlige regler for slåning langs frøgræsmarker,
hvor lodsejere har mulighed for at bestille
forsommerslåning ud over det ene skår, der slås
ordinært. Denne ekstra slåning udføres uden
beregning, og tilstræbes udført fra midt i maj, til
og med en uge ind i juni.
Ved bestilling af slåning skal man gøre opmærksom
på at rabatten skal slås helt ind til markkanten.
Skal slås inden blomstring
Vejrabatter bør slås inden græssernes blomstring,
hvis der er risiko for iblanding af fremmede
frøarter eller risiko for krydsbestøvning.
Uønskede indblandinger af arter som f. eks. gold
og blød hejre, alm. rapgræs og hundegræs starter
ofte fra vejrabatten, så det er derfor nødvendigt
at slå vejrabatten for at minimere forurening med
fremmede ukrudtsfrø.
Certificeringsreglerne fordrer en afstand på mindst
50 m mellem krydsbestøvende pollenkilder og
frømarken, så også af denne årsag skal rabatten
slås.

Vigtigt:
Rabatarealet skal være ryddet for sten og
lignende. Grundejer er ansvarlig for eventuel
beskadigelse af kommunens klippemateriel, hvis
skaden skyldes, at der er oplagt sten, tråd eller
lignende i rabatarealet.
Mange kommuner har udliciteret opgaven med
slåning af vejrabatter. Så tjek på din kommunes
hjemmeside, hvem du skal kontakte.
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