
 

Danmarks Jægerforbund, Kalø     Molsvej 34, 3410 Rønde  
Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen   Tlf.: 8888 7500 
E-mail: post@jaegerne.dk    www.jaegerforbundet.dk 

 

 

 

FAKTA ARK 
GRÆSBRÆMME SOM FODPOSE 
En fodpose er en flerårig vildtstribe, med tæt 

halvhøj vegetation. Den fungerer som en buf-

ferzone mellem vedvarende strukturer, som 

f.eks. sårbare naturområder, hegn eller an-

dre beplantninger og markens dyrkede areal. 

På denne måde skærmes strukturerne mod 

sprøjtning og gødskning. 

Formålet med tiltaget 

Fodposens formål er at være at skabe yngle – 

og levesteder til jordrugende fugle, små pat-

tedyr og overvintrende insekter. Desuden 

fungerer fodposen som buffer mod intensiv 

landbrugsdrift.  

 

Græsbræmmer byder på levesteder til vildtet i landbrugslan-
det. De byder både på gode redebiotoper til de jordrugende 
fugle og overvintringsmuligheder for de små pattedyr. Hvis 
bræmmen samtidig holdes sprøjte- og gødningsfri samt er an-
lagt soleksponeret, tilbyder den også en god biotop for et rigt 
insektliv. Foto: Danmarks Jægerforbund 

  

 

En bred fodpose kan være et yndet ynglested for de jordru-
gende fugle. Her ses en agerhøne anlagt i det høje græs. Foto: 
Carsten Riis Olesen 

Placering  

Fodposen anlægges i tilknytning til struktu-

rer, du ønsker at skærme mod intensiv land-

brugsdrift, og som kan have en høj natur-

værdi. Det kan f.eks. være levende hegn med 

høj alder eller sårbare naturområder. Med 

fodposen som bufferzone undgår man, at 

strukturerne udsættes for gødskning og 

sprøjtning, der kan mindske strukturernes 

værdi som biotop. Hvis fodposen placeres 

soleksponeret, vil den samtidig være særde-

les værdifuld for insekter. Insekterne er med 

til at skabe et godt fødegrundlag for fugle-

vildtet. 

Etablering  

Fodposen etableres med naturlig fremspiring 

fra jordens frøpulje. F.eks. ved at lade en 

stubstribe stå urørt efter høst. 

Pleje 

Fodposen kræver ingen pleje, efter den er 

anlagt. Den skal fremstå som en tæt, halvhøj  
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vegetation af græsser og urter, som kan byde 

på god dækning året rundt. 

Regler for grundbetaling 

Du må i hele kalenderåret etablere vildt- og 
bivenlige tiltag på landbrugsarealer i om-
drift. Det kan være insektvolde, lærkeplet-
ter, vildtstriber eller barjordsstriber. 
Tiltagene må ikke etableres på arealer med 
permanentgræs eller permanente afgrøder 
eller MFO- bræmmer. 
 

På brak og MFO brak må der ikke sås majs, 

korn og raps eller blandinger der udelukkende 

består heraf. 

Du skal holde de vildt- og bivenlige tiltag fri 

for tilgroning med træer og buske.  

Vildt- og bivenlige tiltag er ikke at betragte 

som en afgrøde, hvorfor de heller ikke er om-

fattet af krav om landbrugsaktivitet. Der gæl-

der derfor hverken et krav om slåning eller en 

frist for tilsåning. 

 

 

Du må maksimalt etablere vildt- og bivenlige 

tiltag på 10 procent af en marks samlede 

areal. Du må gerne anlægge forskellige tiltag 

ved siden af hinanden, så længe den samlede 

bredde ikke overstiger 10 meter. Vælger du 

at anlægge flere tiltag på samme mark, skal-

afstanden imellem dem være minimum 10 

meter. 

Vildt- og bivenlige tiltag, der overholder de 

beskrevne krav, skal ikke indtegnes separat 

på dit markkort og skal ikke anmeldes som en 

selvstændig afgrøde i ansøgningen om land-

brugsstøtte. Vildt- og bivenlige tiltag udgør 

dermed ikke en selvstændig afgrøde. 

Vildt- og bivenlige tiltag har ikke en kvæl-

stofnorm. 

Når du beregner kvælstofkvoten for en om-

driftsmark, hvor du har anlagt vildt- og biven-

lige striber, skal du huske at trække stribens 

areal fra markens samlede areal i din gød-

ningsplan. 

 
 
 
 

 

 

 Det er vigtigt at den anlagte fodpose ikke bliver for smal. En bred fodpose mellem de intensivt drevne arealer og permanente strukturer 
byder på de bedste ynglebiotoper. Samtidig er det gode overvintringspladser for både fuglevildt, små pattedyr og insekter. Foto: Thomas 
Iversen 
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