
  

Det store brakbedrag 1993-2008.
Af Knud Haugmark

I 1993 ”opstod” der ud af den blå luft næsten 
160.000 hektar i kategorien ”Øvrige afgrøder 
og udyrket areal”, som altså indgår i 
landbrugsarealet 
Det svarer stort  set til Lolland og Falsters 
samlede areal. 
Arealerne ”forsvandt” igen året efter.
Hvor blev det af?



  

Som det ses på grafen, så 
steg det braklagte areal

 med nogenlunde det 
samme areal, som det 
udyrkede gik tilbage. Uden 
adgang til alle data er det 
ikke muligt at afgøre, om  
arealerne er identiske, 
men det virker påfaldende



  

Læsøs sydspids ”udtaget” som brak. Området er 
fredet natur.
Bemærk de små holme, som altså udløser støtte, 
fordi de angiveligt er ”udtaget” af driften



  
Vandel Flyveplads er opkøbt af Bregentved Gods og udlagt som ”brak”



  

Holmsland Klit



  

Et stykke 
strandeng, der 
er beskyttet §3 
natur, 
udløser 
brakstøtte



  

Brakbasen. 
Søgeværktøj til braklagte arealer 2007. 
Google ”brakbasen”. Denne søgning viser små områder, der har brakprocent over 100



  

Ministeriets 
vejledning  
opfordrer til, at 
selv udyrkede 
bræmmer, som i 
henhold til 
vandløbsloven 
ikke må dyrkes, 
inddrages i det 
støttegivende 
brakareal.



  

Ministeren 
vender sagen 
på hovedet. 
Brakarealerne 
skal have været 
i omdrift før de 
blev udtaget. 
Her indrømmer 
hun faktisk at 
natur kan være 
pløjet op



  

Kornarealet er meget konstant i perioden, hvor braklægning skulle
have reduceret arealet. 



  

Brakarealet (lysere blåt) blev tillagt det dyrkede 
areal. Så landbrugsarealet steg faktisk i 
Danmark i perioden med tilskud til brak



  

€

Statskassen Bønderne

1.
2.

Trekanthandel 
i det tyvende århundrede.

Først sender EU med 
regeringens velsignelse penge til

 bønderne uden lovgrundlag. 
Hvis EU opdager dette, så forlanger de pengene i 

den danske statskasse.
 Summa summarum: Statskassen sender et par 

milliarder eller tre til landmændene 



  

Er det en sag, at regeringerne i Danmark i årene 1993 malkede EU kassen 
for braktilskud, hvor brakarealerne ikke overholdt betingelserne?

Er det en sag, at danske bønder producerede løs mens andre lande holdt 
igen for at få priserne op?
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