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FAKTA ARK 
BLOMSTER- OG BESTØVERBRAK 
Blomster- og bestøverbrak er omdriftsarealer 

som for en kortere eller længere periode ikke 

dyrkes med afgrøder, tages slæt på eller af-

græsses. Brakmarker må ikke bruges til pro-

duktion, så det er ikke tilladt at fjerne plan-

temateriale, anvende pesticider eller gød-

ning. 

Formålet med tiltaget 

Arealer med blomster- og bestøverbrak tilby-

der vildtet og bestøvende insekter arealer 

med variation i vegetation og struktur som 

adskiller sig væsentligt fra de dyrkede arealer 

i landbrugslandet. Blomster- og bestøverbrak 

tilbyder både føde og dækning i biotoper, 

som ofte er større og mere robuste sammen-

lignet stribeformede vildt- og bivenlige til-

tag. 

 

Blomster- og bestøverbrak tilbyder vildtet og bestøvende in-
sekter arealer med  variation i vegetation og skruktur som ad-
skiller sig væsentligt fra de dyrkede arealer. Foto: Jakob Berg-
mann Nielsen 

  

 

Placering  

Brakmarker kan udlægges på alle omdrifts-

arealer, men i praksis udlægges brak for det 

meste på de arealer, der har det laveste ud-

byttepotentiale. Det kan være tørre eller 

våde områder af større marker, eller små 

marker og kiler der er besværlige at dyrke. 

Samt arealer langs skovkanter, vandløb og 

søer. Eller i forbindelse med andre landskabs-

elementer som gravhøje, remiser og andre 

småbiotoper i landbrugslandet. 

Etablering  

Du skal foretage en mekanisk jordbehandling 

og tilså arealet med en blanding efter føl-

gende retningslinjer senest 30. april. 

Blomsterbrak Udså en blanding af mindst 2 

forskellige frø- og nektarproducerende plan-

tearter pr. m2. Blomsterblandingen må ikke 

bestå af korn, majs eller raps i renbestand el-

ler være en blanding, der udelukkende består 

af disse afgrøder. 

Bestøverbrak Udså en blanding, der indehol-

der mindst 3 forskellige pollen- og nektarrige 

plantearter pr. m2.  

Du skal for bestøverbrak anvende de plante-

arter, der fremgår af planteartslisten i Vej-

ledning om grøn støtte 2022. Vær opmærk-

som 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. 

For begge braktyper gælder, at blandingen 

skal udgøre mere end 50 procent af markens 

samlede plantedække og være jævnt fordelt. 
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Pleje 

Blomster- og bestøverbrak giver mulighed for 
at lade marken ligge i 2 år uden omlægning, 
forudsat plantedækket i begge år opfylder 
betingelserne.  

Det anbefales at du lader marken ligge i 2 år, 
og at du fx deler din mark i to således du kun 
omlægger halvdelen af arealet på en gang. På 
denne måde sikrer du både en varieret bio-
top, og minimerer risikoen for at skade jord-
bundsfauna og insektliv. 

Når du vælger hvilke, arter du vil så, bør du 
sikre at de er flerårige. Blomster- og bestø-
verbrak er fritaget for slåningskravet da kra-
vet om landbrugsaktivitet opfyldes ved etab-
lering af plantedækket.  

 

 

 

 

 

 

 

Regler for grundbetaling 

Blomster- og bestøverbrakmarker skal være 

støtteberrettigede til grundbetaling med ud-

førelse af en landbrugsaktivitet minimum 

hvert andet år. Men det er tilladt at udlægge 

op til 10 pct af brakmarken med vildt- og bi-

venlige tiltag, som højst må være 10 meter 

brede.  

Vildt- og bivenlige tiltag er ikke omfattet af 

aktivitetskravet. Derfor er det muligt fx at 

lave tætslåede vegetationstriber eller bar-

jordstriber. 

På brak og MFO-brak må der ikke sås majs, 

korn og raps eller blandinger der udelukkende 

består heraf. 

Læs mere om vildt- og bivenlige tiltag her 

 

 

Det er tilladt at udlægge op til 10 pct af brakmarken med 
vildt- og bivenlige tiltag, som højst må være 10 meter brede. 
Derfor er det muligt fx at lave tætslåede vegetationstriber el-
ler barjordstriber. Foto: Jakob Bergmann Nielsen  

 

 

Det anbefales at du lader marken ligge i 2 år, og at du fx deler 
din mark i to således du kun omlægger halvdelen af arealet på 
en gang. På denne måde sikrer du både en varieret biotop, og 
minimerer risikoen for at skade jordbundsfauna og insektliv. 
Foto: Dr Eckhard Gottschalk 
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