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Braklagte arealer er landbrugsarealer i omdrift, som 
i en periode tages ud af den landbrugsmæssige 
produktion. Du kan få både grundbetaling og grøn 
støtte for dine braklagte arealer.  
 
Braklagte arealer må ikke udsættes for produktion i an-
søgningsåret, dvs. du må ikke lade dem afgræsse, ikke 
tage slæt, ikke fjerne plantemateriale, ikke anvende 
sprøjtemidler eller gødskning og ikke anvende dem til 
opbevaring af landbrugsprodukter, som fx halmballer 
og ensilagestakke. Produktionsforbuddet gælder alle ty-
per af brak, også brak, der bliver brugt som Miljøfokus-
område (MFO).  
 
Du har mulighed for at anvende tre typer af brak: slå-
ningsbrak, blomsterbrak og bestøverbrak. I dit fælles-
skema skal du tage stilling til, hvilken braktype du øn-
sker at anvende på din mark.  
 
Anvend din brakmark som miljøfokusområde (MFO) 
Din brakmark kan også tælle med i opfyldelsen af kra-
vet om 5 % MFO på din bedrift. Slåningsbrak og blom-
sterbrak tæller med en MFO-vægtningsfaktor på 1,0, 
mens bestøverbrak tæller som 1,5.   
 
OBS! Vær opmærksom på, at hvis du bruger en brak-
mark som MFO, kan du ikke bruge samme brakmark 
som alternativ til pligtige efterafgrøder. 

Årligt aktivitetskrav på brakmarker 
Du skal holde brakmarken i en sådan stand, at den 
nemt kan bringes ind i driften igen. Der gælder forskel-
lige regler for henholdsvis slåningsbrak, blomsterbrak 
og bestøverbrak, ligesom du skal være opmærksom på 
forskellige aktivitetsperioder. 

 

• Slåningsbrak - både forårs- og sommerslåning 
Du skal mindst én gang i kalenderåret slå dine brak-
marker. Du må i den forbindelse ikke fjerne plante-
materialet. Du må gerne foretage let jordbehandling 
af hele brakmarken, fx strigling. Du må også gerne 
snitte/skårlægge plantematerialet eller opstakke 
plantematerialet i et hjørne af brakmarken. 

 
1. Forårsslåning (afgrødekode 338 eller 339) 

Du skal slå plantedækket mindst én gang i peri-
oden 1. april til og med 30. april.  
 

2. Sommerslåning (afgrødekoder 308 eller 310) 
Du skal slå plantedækket mindst én gang i peri-
oden 1. august til og med 25. oktober.  

 
• Blomsterbrak (afgrødekode 324 eller 325) 

Du skal foretage mekanisk jordbehandling og se-
nest 30. april udså en blanding af mindst 2 forskel-
lige frø- og nektarproducerende plantearter pr. m2. 
Blomsterblandingen må ikke bestå af korn, majs el-
ler raps i renbestand eller være en blanding, der 
udelukkende består af disse afgrøder. Blandingen 
skal udgøre mere end 50 % af markens samlede 
plantedække og være jævnt dækkende.  
 
Hvis du etablerer blomsterbrak, er du undtaget fra 
kravet om slåning i etableringsåret. 
 

• Bestøverbrak (afgrødekode 342 og 343) 
Du skal foretage mekanisk jordbehandling og se-
nest 30. april udså en blanding, der indeholder 
mindst 3 forskellige pollen- og nektarrige plantearter 
pr. m2. Du skal anvende de plantearter, der fremgår 
af planteartslisten i Vejledning om grøn støtte 2021.  
Vær opmærksom på, at hvis du vælger mere end 
én art af kløver, skal der mindst indgå to arter fra li-
sten, som er forskellige fra kløver. 
 
Blandingen skal udgøre mere end 50 % af markens 
samlede plantedække, og være jævnt dækkende. 
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Husk forbudsperioden mod slåning 
Du må ikke slå brakarealet i perioden 1. maj til 31. 
juli i ansøgningsåret af hensyn til markvildtet. Dette 
gælder uanset, hvilken braktype du anvender.  
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Hvis du etablerer bestøverbrak, er du undtaget fra 
kravet om slåning i etableringsåret 

Bekæmpelse af ukrudtsarter på brakmarker  
På dine brakmarker har du mulighed for at be-
kæmpe ukrudtsarter på to forskellige måder: 

 
- Med selektiv slåning: Du må undtagelsesvist gerne 

udføre selektiv slåning af dine brakmarker i for-
budsperioden mod slåning (1.maj til 31. juli), hvis 
der er risiko for:  

o krydsbestøvning mellem dine brakmarker 
og marker til dyrkning af markfrø, eller 

o fremvækst af uønskede plantearter, fx 
brændenælder og tidsler.  
 

I forbindelse med den selektive slåning af ukrudts-
arter må du ikke efterfølgende fjerne det afslåede 
plantemateriale fra marken. 
 

- Med brug af plantebeskyttelsesmidler: På brakare-
aler (dog ikke for MFO-brak), må du selektivt an-
vende plantebeskyttelsesmidler hele året til ned-
visning af plantedækket, fx hvis du har problemer 
med flyvehavre eller kæmpebjørneklo. 

Du kan omlægge dine braklagte arealer 
Uanset braktype har du mulighed at omlægge dine 
brakarealer til vinterafgrøder inden for ansøgningsåret. 
I den forbindelse må du gerne nedvisne plantedækket 
fra 1. juli, og foretage jordbehandling fra 1. august. Om-
lægningen af dit brakareal erstatter samtidigt aktivitets-
kravet på brakarealer, så du ikke behøver at slå det. 
Hvis du vil dyrke en vårafgrøde på dit brakareal det føl-
gende år, gælder der særlige frister for, hvornår du må 
jordbehandle (se Vejledning om grundbetaling 2021). 
 

Opdel din brakmark og få mere biodiversitet  
For at fremme biodiversiteten på brakmarker er varia-
tion i plantedækket vigtig. Du kan fx dele din brakmark 
op i to mindre delmarker, så der på den ene delmark 
er slåningsbrak og på den anden er blomsterbrak. 
Året efter kan du bytte rundt på de to marker. Dermed 
får du en variation i plantedækket. 
 
Du kan også anmelde dit areal som enten bestøver-
brak eller blomsterbrak. Derved får du en 2-årig peri-
ode uden aktivitet på arealet til gavn for agerlandets 

insekter og vildt. 

 
Miljøtilsagn som MFO-brak 
Arealer under grundbetalingsordningen med miljøtil-
sagn, der har afgrødekoderne 312, 313, 317, 319 og 
320, vil automatisk tælle med som MFO-brak, når du 
anmelder disse afgrødekoder i fællesskemaet. 

 
Yderligere information 
Faktaarket indeholder kun de vigtigste informationer om 
brak – slåningsbrak, bestøverbrak og blomsterbrak.  
 
Du kan læse mere om reglerne for braklagte arealer i 
Vejledning om grundbetaling 2021 og i Vejledning om 
grøn støtte 2021.  
Du finder vejledningerne på vores hjemmeside: 
lbst.dk/grundbetaling 
 
 

Vildt- og bivenlige tiltag  
Du kan udlægge op til 10 % af dit brakareal med 
vildt- og bivenlige tiltag med en maksimal bredde 
på 10 meter. Disse tiltag er ikke underlagt et akti-
vitetskrav 

Du kan læse mere om dette i faktaarket om vildt- 
og bivenlige tiltag, som du finder på lbst.dk/grund-
betaling 

 

Pas på plantedækket 
Alle braklagte arealer er underlagt regler om ’god 
landbrugsmæssig og miljømæssig stand’ (GLM), 
som skal sikre, at plantedækket på braklagte area-
ler ikke bliver ødelagt.  

Du må dog gerne have barjordsstriber på braklagte 
arealer, hvis de opfylder kravene i reglerne om 
vildt- og bivenlige tiltag.  
 

 

Brakmarker kan bruges som et vigtigt marktiltag 
På markliv.dk kan du finde inspiration til, hvordan 
du bedst placerer brakmarker, vildt- og bivenlige til-
tag samt markbræmmer, så vilde dyr og planter får 
mest gavn af dem.  

Husk 2-årigt aktivitetskrav for blomster- og     be-
støverbrak 
For blomsterbrak og bestøverbrak gælder et 2-årigt 
aktivitetskrav. Derfor behøver du kun at udføre en 
jordbehandling og isåning hvert 2. år. Du skal i hele 
den 2-årige periode dog sikre, at blandingskriteriet 
er opfyldt på arealet. 

 

http://www.naturerhverv.dk/grundbetaling
file://prod.sitad.dk/dfs/CU2720/enhed/Direkte%20Betalinger/Team%20St%C3%B8tteordninger%20&%20Kommunikation/KOMMUNIKATION/CAP%20ans%C3%B8gningsrunde%202019/Faktaark%202019/5.%20Chefgodkendt/lbst.dk/grundbetaling
file://prod.sitad.dk/dfs/CU2720/enhed/Direkte%20Betalinger/Team%20St%C3%B8tteordninger%20&%20Kommunikation/KOMMUNIKATION/CAP%20ans%C3%B8gningsrunde%202019/Faktaark%202019/5.%20Chefgodkendt/lbst.dk/grundbetaling
http://www.markliv.dk/

