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FAKTA ARK 
SLÅNINGSBRAK 
Slåningsbrak er omdriftsarealer som for en 

kortere eller længere periode ikke dyrkes 

med afgrøder, tages slæt på eller afgræsses. 

Brakmarker må ikke bruges til produktion, så 

det er ikke tilladt at fjerne plantemateriale, 

anvende pesticider eller gødning. 

Formålet med tiltaget 

Arealer som ligger brak tilbyder vildtet for-

holdsvist uforstyrrede arealer med flerårig 

vegetation og variation i landbrugslandet. 

Slåningsbrak tilbyder både føde og dækning i 

biotoper, som ofte er større og mere robuste 

sammenlignet stribeformede vildt- og biven-

lige tiltag. 

 

Brakmarker giver variation i landbrugslandet, samt tilbyder 
føde og dækning i sensommer og efterår   Foto: Jakob Berg-
mann Nielsen 

  

 

Brakareal placeret i forbindelse med et mindre vandhul, sikrer 
både rationel markdrift og fungerer som buffer mellem vand-
hullet og det intensivt drevne markareal. 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  

Brakmarker skal have et synligt plantedække 

senest 31. maj i ansøgningsåret. Der skal 

altså være fremspiret og dækkende plante-

dække. Et typisk plantedække på brak kan 

være tilbageværende stubbe efter høst samt 

fremspiring af spildfrø. En anden mulighed er 

at udså en græsblanding i det foregående an-

søgningsår. 
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Pleje 

Slåningsbrak er omfattet af kravet om årlig 
landbrugsaktivitet, derfor skal der udføres 
mindst en årlig slåning enten i april måned 
eller i fra 1. august til 25. oktober. Plantema-
terialet må ikke fjernes fra marken, men det 
må gerne opstakkes på marken. Ved at samle 
plantematerialet i stakke øges brakmarkens 
biodiversitet, fordi der ved opsamlingen fjer-
nes næringsstoffer, hvilket øger diversiteten 
i plantedækket på størstedelen af arealet. Li-
geledes skaber bunkerne med komposteret 
plantemateriale levesteder for fx orme, 
snegle, insekter og mus. 

Det anbefales at slå arealet  først i april. 
Brakmarkens plantedække har så mulighed 
for at blomstre gennem hele vækstsæsonen, 
Til gavn for de vilde bestøvere, der ofte 
mangler fødekilder sidst på sæsonen. Dette 
vil også komme vildtet til gode i form af frø 
og mulighed for dækning i vinterhalvåret. 
Hvis en tidlig slåning ikke er mulig, bør man 
vente med at slå til sidst i oktober. 

Slåning er ikke tilladt af hensyn til vildtet i 
maj, juni og juli. 

 

 

 

 

Regler for grundbetaling 

Slåningsbrakmarker skal være støtteberretti-

gede til grundbetaling med udførelse af en 

årlig landbrugsaktivitet. Men det er tilladt at 

udlægge op til 10 pct af brakmarken med 

vildt- og bivenlige tiltag, som højst må være 

10 meter brede.  

Vildt- og bivenlige tiltag er ikke omfattet af 

det årlige aktivitetskrav. Derfor er det muligt 

at lade nogle u-slåede striber stå, eller lave 

tætslåede vegetationstriber, så vildtstriber 

eller lave barjordstriber. 

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 

  

 

 

 

 

 
Ved at udføre forårsslåning tidligt i april måned, vil brakmarkens plantedække også komme vildtet til gode i form af føde og mulig-
hed for dækning i vinterhalvåret, som det er tilfældet til venstre i billedet.   Foto: Jakob Bergmann Nielsen 
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