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FAKTA ARK 
MARKBRÆMMER 
Markbræmmer er udyrkede bræmmer fra 1 til 

20 meters bredde, som kan placeres både i 

kanten af marken, men også inde i en mark i 

omdrift. Markbræmmer kan indgå i opfyldel-

sen af kravet om Miljøfokusområder som MFO 

markbræmmer. 

Formålet med tiltaget 

Markbræmmer kan fungere som buffer mel-

lem et intensivt dyrket areal, og naturarealer 

eller andre landskabselementer. Som fx le-

vende hegn, markskel og lignende. Mark-

bræmmer kan også bruges hvis man ønsker at 

fjerne ukurante kiler, eller områder med lavt 

udbytte fx langs skovkanter og lignede. Mark-

bræmmerne kan skabe tiltrængt variation i 

dyrkningsfladen, og dermed medvirke til at 

skabe komplette levesteder i landbrugslan-

det. Tiltaget er særligt værdifuldt hvis det 

placeres i forbindelse med eksisterende natur 

og landskabselementer, samt vildt- og biven-

lige tiltag. 

Placering  

Det er tilladt at placere markbræmmen i kan-

ten af en mark, fx langs et vandløb. Men du 

må også gerne placere bræmmen midt i en 

omdriftsmark. Markbræmmer kan også place-

res på vedvarende græsarealer, blot bræm-

men på sin længste side ligger op til en af 

dine omdriftsmarker i en tilstødende mark-

blok. Markbræmmen skal altid være mindre 

end 50 procent af marken i den markblok den 

er en del af. 

 

 

Markbræmmer kan bruges hvis man ønsker at fjerne uku-
rante kiler, eller som buffer mellem intensivt dyrkede arealer 
og natur og landskabselementer. 

Etablering  

Markbræmmer skal indtegnes som en særskilt 

mark, og der skal være en tydelig adskillelse 

mellem markbræmme og de øvrige marker. 

Enten via forskel i plantedække, hegn eller fx  
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med et vildt- og bivenligt tiltag. Du må også 

gerne etablere flere markbræmmer på 

samme mark, blot afstanden mellem dem er 

mere end 5 meter. 

Markbræmmer kan etableres ved senest 30. 

april at foretage mekanisk jordbehandling på 

arealet og udså en blanding af frø- og nektar-

producerende plantearter, med minimum to 

forskellige plantearter pr. m2 jævnt fordelt 

over hele marken. Plantedækket må ikke be-

stå af korn, raps eller majs i renbestand eller 

en blanding, der udelukkende består af disse 

afgrøder. 

Du kan også lade plantedækket bestå af sid-

ste års afgrøde med en naturlig fremspiring af 

planter. 

 

 

 

 

 

Regler for grundbetaling 

Markbræmmer skal være støtteberrettigede 
til grundbetaling med udførelse af en mini-
mumsaktivitet. Du må ikke gødske, sprøjte 
eller foretage anden jordforbedring, dyrke 
eller foretage anden jordbearbejdning på 
arealet i den periode, du har anlagt en mark-
bræmme.  

Som minimumsaktivitet kan man enten jord-
behandle og så en blomsterblanding senest 
30. april, eller udføre en årlig slåning eller et 
slæt i april eller fra august til 25. oktober. 
Det er også tilladt at afgræsse markbræm-
men. 

Slåning og slæt er ikke tilladt af hensyn til 

vildtet i maj, juni og juli 

 

 

 Markbræmmer er særligt værdifulde når de placeres i forbindelse med eksisterende natur og landskabselementer, samt vildt- og 
bivenlige tiltag Foto: Jakob Bergmann Nielsen 
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