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og du ikke
de nye markbræmmer samlet under en fælles betegnelse: MFO-bræmmer. Du kan bruge dine MFObræmmer til at opfylde dit MFO-krav. MFO-bræmmerne skal være mellem 1 og 20 meter brede.
Hvis du ønsker at anvende MFO-bræmmer, skal du
indtegne dem som særskilte marker og anmelde dem
med en af de fire afgrødekoder for MFO-bræmmer.
De lovpligtige 2 m-bræmmer langs vandløb tæller også
som MFO-bræmmer, hvis du i fællesskemaet afkrydser,
at du ønsker at anvende dem som MFO.
Plantedækket på MFO-bræmmer kan fx bestå af genvækst af sidste års afgrøde eller isåede blomster i
2018.

Du kan placere en MFO-markbræmme hvor som helst i
tilknytning til dine omdriftsmarker
Markbræmmen skal:
 indtegnes som en mark i Internet Markkort (IMK) og
udgøre mindst 0,01 ha.
 være berettiget til grundbetaling. Du skal opfylde det
aktivitetskrav, der er tilknyttet den valgte afgrødekode for markbræmmen. Læs mere på næste side.
 være mindst 1 meter bred og højst 20 meter bred.
 ligge på eller op ad dit omdriftsareal på bræmmens
længste side.
 tydeligt kunne skelnes fra det tilstødende areal, fx
ved et skift i plantedækket, et hegn, hegnspæle, en
plovfure, et vildt- og bivenligt tiltag på tilstødende
omdriftsmarker eller lignende.
 være mindre end den tilstødende omdriftsmark.
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Bræmmer skal holdes udyrkede
Du må gerne tage slæt på MFO-markbræmmen eller
lade den afgræsse, men arealet skal være udyrket i
hele støtteåret. Du må derfor ikke gødske, sprøjte eller
foretage jordbehandling. Du må dog gerne foretage
jordbearbejdning, hvis du samtidig udsår en blomsterblanding. I perioden 1. maj til 31. juli må du hverken
tage slæt eller slå din MFO-bræmme.
Du må gerne bekæmpe bjørneklo på MFO-bræmmer
ved selektiv sprøjtning. Det betyder, at du kun må
sprøjte de områder, hvor der vokser bjørneklo.
Aktivitetskravet for MFO-bræmmer
Du skal udføre en landbrugsaktivitet på din markbræmme hvert år. Aktiviteten afhænger af, hvilken type
MFO-markbræmme du har:






Afgrødekode 327, ’MFO-bræmme, sommerslåning’:
Du kan enten slå arealet mindst én gang i perioden
1. august til og med 15. september eller lade arealet
afgræsse, så mere end 50 procent af plantedækket
fremstår afgræsset og er under 40 cm højt 15. september.
Afgrødekode 328, ’MFO-bræmmer med blomsterblanding:
Du skal senest 30. april foretage en mekanisk jordbehandling og udså en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter. Plantedækket må ikke
bestå af korn, raps eller majs i renbestand eller af
en blanding, der udelukkende består af disse afgrødetyper.
Afgrødekode 329, ’MFO-bræmme, Miljøtilsagn’:
Du bruger denne afgrødekode, hvis du samtidig på
marken har et miljøtilsagn, fx pleje af græs eller
MVJ-tilsagn. Du skal overholde samme aktivitetskrav som med afgrødekode 327, men du må af hensyn til tilsagnsbetingelserne ikke lave en fysisk adskillelse ved en jordbearbejdning, fx en plovfure.
Husk, at du fortsat skal overholde betingelserne for
tilsagnet, herunder plejeforpligtelserne for de enkelte tilsagnstyper.
For tilsagnstyperne 35, 36, 37, 54, 64, 74, 75, 76,
77 og 78 får du ikke grøn støtte for marken. Du får
dog grundbetaling uden reduktion.



Afgrødekode 334, ”MFO-bræmme, forårsslåning”:
Du skal slå arealet mindst én gang i perioden 1.
april til og med 30. april. Slåning kan erstattes af afgræsning hele året. Se krav til afgræsning i afsnittet
om afgrødekode 327 ovenfor.

Forbudsperiode mod slåning
Af hensyn til markvildtet må du ikke slå dine MFObræmmer i perioden 1. maj til og med 31. juli. I
denne periode må du derfor kun foretage afgræsning.

Flere MFO-bræmmer tæt på hinanden
Du må gerne have flere MFO-bræmmer ved siden af
hinanden på samme mark eller inden for samme markblok. Hvis der er mindre end 5 meter mellem bræmmerne, må de tilsammen ikke overstige en samlet
bredde på 20 meter, da de så vil blive betragtet som én
bræmme. Hvis der er mere end 5 meter imellem bræmmerne, betragtes de som selvstændige bræmmer og
må hver især have en bredde på op til 20 meter.
Du må gerne anlægge vildt- og bivenlige tiltag, der støder op til dine MFO-bræmmer, men tiltagene må ikke
ligge på selve MFO-bræmmen.

Placeringen og kombinationen af MFO-bræmmer kan gøre en forskel
Din bræmme kan med fordel placeres tæt på eksisterende naturområder, småbiotoper, levende hegn,
grøfter eller lignende. Derved kan du forbedre vilkårene for vilde dyr og planter.
Du kan også vælge at lave to mindre delmarker op
ad hinanden med fx 10 meter MFO-bræmme med
græs og 10 meter med MFO-bræmme med blomsterblanding.

Omlægning til en vinterafgrøde
Hvis du vil etablere en vinterafgrøde med henblik på
høst det efterfølgende år, er det tilladt at nedvisne arealer med MFO-bræmmer fra 1. juli og fra 1. august at foretage jordbehandling, gødskning og anvende plantebeskyttelsesmidler.

Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om
MFO-bræmmer. Du kan læse mere om reglerne i Vejledning om grøn støtte 2018.
Du finder vejledningen på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling
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