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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) oplyser i en bestilling fremsendt 7. januar 2022 til DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - at de har fået en henvendelse fra landbrugserhvervet 
om mulighed for, at efterafgrøder (pligtige, husdyr og målrettede) kan efterfølges af brak som supplement 
til de gældende regler om, at efterafgrøder skal følges af en forårssået afgrøde herunder blomsterbrak eller 
bestøverbrak.  
 
LBST oplyser, at der i 2023 vil være krav om 4 % brak (GLM 8). Hvis efterafgrøder kan efterfølges af andre 
typer brak end blomsterbrak eller bestøverbrak, vil det ifølge LBST gøre det nemmere at få brak til at passe 
ind i et almindeligt sædskifte og give mulighed for at tilrette marker med skæve hjørner og anvende disse 
hjørner til brak, uden at der skal foretages opdeling af marken. 
 
Til besvarelse af de spørgsmål, der indgår i henvendelsen, ønsker LBST, at AU tager udgangspunkt i 
følgende: 

1. Den type brak, der omtales ovenfor, har ikke samme krav som alternativet brak 
(plantedækkebekendtgørelsens § 12). Dvs. der kan også være tale om spildkorn/ukrudt.   

2. Der skal som for MFO-brak være plantedække, men der er ikke krav til typen eller omfanget af 
plantedække.  

3. Der må ikke foretages jordbearbejdning efter 1. januar, og det antages, at der ikke sker 
jordbearbejdning efter efterafgrøden, da incitamentet hertil ikke er eksisterende, men der er ikke 
forbud mod jordbearbejdning i perioden 20. oktober til 31. december. 

4. Brakken må ikke udnyttes produktionsmæssigt, men der skal foretages en slåning af plantedækket 
enten i april måned, eller i perioden 1. august til 25. oktober. 

5. Der er samme mindsteareal som for efterafgrøder og alternativer på 0,01 ha. 
 
LBST ønske følgende punkter belyst: 

a) En vurdering af hvorvidt efterafgrøder, som efterfølges af andre typer brak end blomsterbrak eller 
bestøverbrak, har samme eller bedre kvælstofeffekt, sammenlignet med efterafgrøder, der 
efterfølges af en vårsået afgrøde som f.eks. vårbyg, majs, blomsterbrak eller bestøverbrak. 

b) Hvis det i punkt a vurderes, at efterafgrøder før brak ikke har tilsvarende effekt som efterafgrøder 
efterfulgt af en vårsået afgrøde, herunder blomsterbrak eller bestøverbrak, ønskes en 
tilkendegivelse af forskellen i effekt.  

c) En vurdering af om Landbrugsstyrelsens antagelse af, at der ikke er dødvægt i denne ordning, er 
korrekt. LBST oplyser, at antagelsen baserer sig på, at der i dag kun er meget få arealer, hvor der er 
udlagt efterafgrøder alene med henblik på, at arealet året efter skal benyttes som brak som 
alternativ i forbindelse med opfyldelse af kravet om pligtige/husdyr eller målrettede efterafgrøder. 

 
Bestillingen er blevet drøftet på et møde 10. januar 2022 med deltagelse af LBST og AU. 
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Besvarelse 

Ifølge gældende regler skal pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder efter-
følges af en forårssået afgrøde, blomsterbrak eller bestøverbrak (Landbrugsstyrelsen, 2021a). Det betyder, 
at et areal med efterafgrøde ikke kan fortsætte som brakareal med undtagelse af, at der på arealet efter-
følgende etableres blomsterbrak eller bestøverbrak, der kan etableres indtil 30. april (Landbrugsstyrelsen 
2021b). Et areal med en efterafgrøde af græsudlæg i f.eks. en vårbygmark kan således ikke ifølge gæl-
dende regler fortsætte som slåningsbrak.  

Efterafgrøder kan etableres på forskellige måde: 1) udlæg af f.eks. græs, der sås om foråret i f.eks. korn eller 
majs, 2) efterafgrøde, typisk olieræddike, spredt før høst eller sået efter høst af hovedafgrøden eller 3) 
frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde. Alle typer efterafgrøder må nedpløjes, nedvisnes eller 
på anden måde destrueres efter 20. oktober. Dog må udlæg i majs tidligst destrueres 1. marts (Landbrugs-
styrelsen, 2021a). 

Fremover vil der ifølge EU-kommissionen (2021) gælde for GLM 8 under ”GLM-normer for god landbrugs- 
og miljømæssig stand for jord”, at mindst 4 % af agerjorden på bedriftsniveau skal afsættes til ikke-produk-
tive arealer (herunder braklagte arealer) eller landskabstræk (f.eks. levende hegn og træer) med det formål 
at forbedre biodiversiteten.  

 

Punkt a  

Punkt a vedrører, hvorvidt der er større risiko for forårsudvaskning af kvælstof ved udlægning af brak på 
arealer, hvor der umiddelbart før har været dyrket en efterafgrøde, end ved såning af en vårafgrøde, blom-
sterbrak eller bestøverbrak.  

Hvis efterafgrøder er blevet etableret som udlæg af f.eks. græs eller består af sidste års frøgræs vurderes, 
som nævnt af LBST (punkt 3), at der ikke er incitament til at foretage jordbearbejdning efter 20. oktober, 
hvorfor græsset kan fortsætte som brak. I denne situation vurderes den udvaskningsreducerende effekt at 
være af samme størrelse eller større end for efterafgrøder, der efterfølges af en vårsået afgrøde som f.eks. 
vårbyg, majs, blomsterbrak eller bestøverbrak. Risikoen for forårsudvaskning ved at lade en overvintrende 
afgrøde fortsætte som brak er meget lille. En efterafgrøde af græs eller frøgræs, der fortsætter væksten som 
slåningsbrak vurderes derfor at være en meget velegnet metode til at etablere et brakareal med meget 
lille risiko for udvaskning i overgangsperioden til brak. 

Hvis efterafgrøden, der ønskes fortsat som brak, består af arter, der nedvisner i løbet af vinteren og/eller af 
ukrudt og spildfrø, er der heller ikke incitament til at foretage jordbearbejdning mellem 20. oktober og 31. 
december. Det vil i stedet være fordelagtigt at lade overvintret efterafgrøde, ukrudt og evt. spildkorn fort-
sætte som brak det følgende forår. I denne situation kan der være større risiko for forårsudvaskning, end 
hvis efterafgrøden som omtalt ovenfor var en græsefterafgrøde. Hvis bestanden af overvintrende planter 
er stor, vil der formentlig ikke være nævneværdig forskel i udvaskningsrisiko.  

Hvis bestanden af det overvintrede plantedække er lille, vurderes der at være risiko for, at bestanden ikke 
effektivt kan optage kvælstof, som mineraliseres i løbet af foråret, hvor en forårssået afgrøde vil kunne være 
mere effektiv. Men da en forårssået afgrøde i modsætning til brak sædvanligvis gødes, vurderes risikoen for 
øget forårsudvaskning at være lille ved at etablere brak på denne måde. Det skyldes, at forårsudvaskning 
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specielt relaterer sig til udvaskning af gødningskvælstof, der især på grovsandet jord i et nedbørsrigt klima 
kan udvaskes, før afgrøden har kapacitet til et væsentlig kvælstofoptag (Hansen et al., 2014).   

Samlet set vurderes, at efterafgrøder og frøgræs, som efterfølges af andre typer brak end blomsterbrak og 
bestøverbrak, har samme eller større udvaskningsreducerende effekt sammenlignet med efterafgrøder, der 
efterfølges af en vårsået afgrøde som f.eks. vårbyg, majs, blomsterbrak eller bestøverbrak. 

 

Punkt b 

I punkt a vurderes, at efterafgrøder og frøgræs, som efterfølges af andre typer brak end blomsterbrak og 
bestøverbrak, har mindst samme udvaskningsreducerende som efterafgrøder, der efterfølges af en vårsået 
afgrøde, blomsterbrak eller bestøverbrak. Der kan ikke angives en eventuel forskel i effekt ved de forskellige 
overgange til brak. 

 

Punkt c  

Den beskrevne praksis synes ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, idet pligtige/husdyr 
og målrettede efterafgrøder enten skal efterfølges af forårssåede afgrøde eller etableres med blomsterbrak 
eller bestøverbrak (Landbrugsstyrelsen 2021a). Det vurderes derfor at være en korrekt antagelse, at der ikke 
er dødvægt i den foreslåede ordning. 
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