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Baggrund  

Som det fremgår af såvel rapporten ’Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsare-

aler’ (Dalgaard et al. 2020) som rapporten ’Vilde bestøvende insekter og virkemidler’ (Strandberg et al. 

2021b), er bestøver- og blomsterbrak ikke blandt de virkemidler, der har størst positiv effekt på de bestø-

vende insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer. Dette er også angivet i populær form i Figur 1 neden-

for. Det skyldes både, at brakformerne udgør ustabile, midlertidige habitater, som ikke giver plads og kon-

tinuitet til truede insektarter, at bestøver- og blomsterbrakmarkerne generelt indeholder få plantearter og 

dermed understøtter forholdsvis få arter af insekter, og at de nuværende regler for bestøver- og blomster-

brak kræver omlægning hvert andet år samt tillader omlægning efter få måneder. Derudover er placerin-

gen af brak og striber i forhold til omgivelserne vigtig. Især er indholdet af permanente strukturer, fx i form 

af semi-naturlige habitater af stor vigtighed (Nilsson et al 2021). Dette skyldes, at agerlandet ikke er et eg-

net levested for de truede arter, og dermed kan blomster- eller bestøverbrak ikke i sig selv skabe et dæk-

kende levested for de rødlistede arter af sommerfugle og bier. For sommerfugle gælder, at larverne lever 

på og af specifikke planter, hvilket giver risiko for, at sommerfuglenes æg, larver eller -pupper ødelægges 

ved slåning eller jordbearbejdning, dvs. der opstår økologiske fælder (Ganser et al. 2019). Denne tilknyt-

ning til specifikke planter deler sommerfuglene med langt over 1000 andre herbivore insektarter, her-

iblandt bladhvepse, bladlus, galmyg, galhvepse, galmider, tæger og enkelte svirrefluer. En art bruger ofte 

ret få tegn for beslutte, om et givet habitat er et egnet sted at opholde sig og lægge æg for at føre arten 

videre. I det tilfælde, hvor en lokalitet indeholder rigeligt føde for den voksne og også foder for afkommet, 

vil arten ofte vælge en sådan lokalitet til videreførelse af arten (Schlaepfer et al. 2002). I udviklingen af 

arterne har denne strategi vist sig tilstrækkelig, men med menneskets tilkomst er den blevet en risiko, fordi 

mennesker hurtigt kan skabe og også nedbryde levesteder. Et eksempel på dette er udsåning af blom-

sterblandinger til etablering af blomsterbrak eller bestøverbrak. I en undersøgelse af effekten af blomster-

striber foreslår Nilsson et al. (2021), at tiltaget suppleres med permanente strukturer i nærheden, og at 

dette indarbejdes i kommende revidering af EU’s landbrugspolitik.  

Også andre insekter kan blive ofre for økologiske fælder (Ganser et al. 2019), idet især jordbearbejdning 

er en trussel for alle insekter, der lever i marker i almindelig omdrift. For bestøvende insekter gælder det fx 

de arter af bier, som er tilknyttet specifikke pollenkilder, samt svirrefluer, hvis larver hovedsageligt lever en-

ten på dødt organisk materiale eller bladlus. Idet bier og, med få undtagelser, svirrefluer ikke lever på 

planterne, er risikoen for økologiske fælder generelt mindre end for sommerfugle.  Sandsynligheden for, at 

bier placerer deres reder i marker med etableret vegetation, er generelt lille (Nichols et al. 2020, Skov-

gaard 1943, Osborne et al. 2008), idet bierne normalt foretrækker bar og kompakt jord. Det er dog ikke 

undersøgt, om tilstedeværelsen af biernes foretrukne pollenkilder øger sandsynligheden for, at de etable-

rer reder i marken. Vi har i denne besvarelse valgt at fokusere på økologiske fælder i forhold til sommer-

fugle.  

Anbefalingerne i ovennævnte rapporter er først og fremmest at værne om de naturarealer og småbioto-

per, vi har. Specifikt for blomster- og bestøverbrak er anbefalingerne, at arealerne etableres af længere 

varighed, herunder at muligheden for omlægning i etableringsåret fjernes, samt at så flere arter af nektar- 

og pollenproducerende planter for at understøtte en rigere bestøverfauna. Desuden anbefales det at æn-

dre praksis i retning af mulighed for længere varighed uden omlægning, strammere regler for tidsrummet 

for slåning og jordbearbejdning samt regler (ikke som nu kun anbefalinger) for opdeling af brakmarkerne 

i underarealer, som omlægges, slås og jordbearbejdes på forskudte tidspunkter. Hvad angår udsåning af 

flere plantearter, anbefales mindst 10 -15 arter på basis af undersøgelser fundet i litteraturen, og i den for-

bindelse anbefales at revidere listen over anvendelige plantearter.  
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Figur 1. Effekt af forskellige virkemidler på vilde bier angivet ved antal gule bier (fra Landbrug og Fødeva-

rer, https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere). 
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Vi har i denne besvarelse valgt at lade overskriften ”sommerfugle” dække de 75 arter af dagsommerfugle 

og 955 arter af natsommerfugle, som er rødlistevurderet i 2019 (Moeslund et al. 2019). Blandt dem er 35 

dagsommerfugle og 208 natsommerfugle, som er rødlistede i kategorierne CR, EN, VU og NT (hhv. kritisk 

truet, truet, sårbar og næsten truet). Kategorien DD er ikke medtaget, da DD (data deficient) betyder at der 

ikke er tilstrækkelige data til at placere arten i en af de fire førstnævnte kategorier. I dette notat fokuserer 

vi på disse rødlistede arter og deres foderplanter. Baggrunden for at fokusere på disse arter fra Rødlisten 

er, at det er vigtigt at sikre, at arter, som er truede i Danmark, ikke udsættes for yderligere trusler. Der er en 

stor majoritet af litteratur, der peger på de positive effekter af artsrige blomsterstriber for mange artsgrup-

per (Ouvrard & Jacquemart 2018, Warzecha et al. 2018, Wix et al. 2019, Schmidt et al. 2020, Kolkmann et 

al. 2021, Neumüller et al. 2021), specielt når disse etableres i længere perioder og i sammenhæng med 

permanente strukturer som sikrer levesteder for eksempelvis vilde bier. 

Besvarelse 

I det følgende er spørgsmålene fra LBST i den justerede bestilling med titlen: ”CAP2020-reform: Ny plante-

artsliste på bestøverbrak samt revurdering af udblandingsmængde for både blomster- og bestøverbrak 

(antal forskellige plantearter pr. m2)” fra 4. august, 2021 (justeret 8.11.2021) angivet i kursiv, og svarene 

følger umiddelbart efter de enkelte spørgsmål. Da DCA-rapporten ”Biodiversitetsvirkemidler på danske 

landbrugs- og skovrejsningsarealer” (Dalgaard et al. 2020), ”Plantekatalog” (Strandberg et al. 2021a) og 

rapporten ”Vilde bestøvende insekter og virkemidler” (Strandberg et al. 2021b) svarer på en del af de i 

bestillingen stillede spørgsmål, indgår der i besvarelsen citater fra disse referencer, angivet i citationstegn. 

Marianne Bruus er medforfatter på alle tre referencer. I starten af hver besvarelse er konklusionen af svaret 

indsat understreget. 

Nyt blandingsforhold: 

- DCA-rapporten beskriver ikke blandingsforholdet, men alene at der skal være mindst 10-15 for-

skellige plantearter til stede – skal det forstås som en blanding pr. m2, jævnt fordelt udover hele 

marken eller som udsået i separate striber?  

 

Det er vigtigt, at de udsåede blomster hver især dækker en væsentlig del af arealet, og at de blomstrer. I 

svaret er der beskrivelse af kontrolmuligheder, der kan øge sandsynligheden for tilstrækkelig mængde og 

blomstring. 

Som beskrevet i Bruus et al. (2018) er det ikke vigtigt for de bestøvende insekter, at de blomstrende plan-

ter er jævnt fordelt over marken. Såning i fx striber er således en mulighed, afhængigt af hvad landbruge-

ren måtte finde praktisk. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvor stor forekomsten af de enkelte arter er, og 

endnu vigtigere er det, hvor mange blomster der er. For at en art skal have en positiv effekt, skal den 

dække en væsentlig andel af brakarealet. Et konkret tal til brug i kontroløjemed bliver helt arbitrært. Hvis 

det er mest praktisk at udlægge firkanter à 1 m2, kunne man fx forestille sig, at blomstrende individer af en 

art skal være til stede i hver femte firkant. Alternativt kunne man forestille sig, at man går langs en transekt 

diagonalt igennem marken, og at blomstrende individer af hver art her skal kunne ses fra et hvilket som 

helst punkt på transekten. Disse forslag gælder selvsagt kun, hvis der sås en homogen blanding ud. Ved 

såning i striber skal en art være tydeligt til stede i den stribe, den er sået i. 

- Hvordan sikrer landbrugeren, at der altid vil være mindst 15 forskellige plantearter til stede (hvis 

man medregner de naturligt fremspirende pollen- og nektarrige plantearter)? 
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Landbrugeren kan øge sandsynligheden for, at der er det nødvendige antal plantearter til stede, ved at 

udså arter, der er tilpasset de lokale forhold. Dette kan sikres ved at konsultere Plantekataloget (se neden-

for) og en kommende hjemmeside, hvor arternes præferencer og konkurrenceevne er beskrevet. 

Den første forudsætning for etablering af de ønskede plantearter er, at arterne egner sig til den aktuelle 

jordtype, næringsstofstatus og fugtighedsforholdene. Her kan man fx konsultere Plantekatalog (Strand-

berg et al. 2021a), hvori kravene til vækstbetingelser fremgår for en række plantearter med stor værdi for 

bestøvende insekter. Desuden bør såtidspunktet tilpasses de valgte plantearter. Antallet af fremspirende 

plantearter fra frøpuljen og deres tæthed vil naturligvis være delvist ukendt på forhånd og variere fra år til 

år, men viden om frøpuljens sammensætning kan fx erhverves ved at vilde plantearter registreres inden 

omlægning til bestøver-/blomsterbrak. Hvis landmanden primært forlader sig på kendte forekomster af 

flerårige arter (”ukrudt”, fx agertidsel), bliver skønnet mindre usikkert, og desuden kan man forestille sig, at 

der udsås et par arter mere end nødvendigt for at opfylde mindstekravet. Hvis alle arter udsås, skal der ud 

over arternes krav til vækstbetingelserne også tages højde for deres konkurrenceevne ved sammensæt-

ningen af frøblandingen, så man undgår, at en enkelt art bliver for dominerende. Baseret på Plantekata-

loget (Strandberg et al. 2021a) vil der i løbet af det kommende år blive udarbejdet en hjemmeside, hvor 

også arternes Ellenberg-værdier (udtryk for præferencer mht. vækstbetingelser) og CSR-værdier (udtryk 

for bl.a. konkurrenceevne) vil indgå, da de vil være brugbare til at udvælge et egnet kontingent af arter til 

et konkret areal. 

- Vurdering af assisteret spredning skal beskrives nærmere, og skal samtidig tage højde for, at pla-

cering af plantemateriale fra andre marker på et brakareal ikke må få karakter af permanent op-

lagring.  

 

Forekomsten af arter, der etableres efter assisteret spredning, kan vurderes på samme måde som arter 

der stammer fra en udsået blomsterblanding. Efter frøkast kan det udlagte materiale evt. fjernes. 

Tilsigtet og utilsigtet assisteret spredning af planter er her defineret som alle former for spredning af vilde 

planter ved menneskers mellemkomst – fx flytning af hele planter, hø, tørv, frø, ynglelegemer, løg, rod-

knolde og stiklinger, se fx Bullock et al 2018. I kontekst af dette notat er der tale om tilsigtet assisteret 

spredning af planter fra et nærliggende naturområde til et braklagt område. Som beskrevet i fx Strand-

berg et al. (2021a) ”bør man så vidt muligt kun udså dansk frømateriale for at undgå genetisk forurening. 

Det kan imidlertid være svært eller ligefrem umuligt at skaffe frø til udsåning af dansk herkomst; dels er 

der et begrænset udbud af frø af vilde plantearter generelt, dels er de tilgængelige frø meget ofte af 

udenlandsk herkomst, også i de kommercielt tilgængelige blomsterblandinger. En måde at sikre sig, at 

der sås danske arter og samtidig øge sandsynligheden for en succesfuld etablering, er assisteret spred-

ning: Ved at høste frø fra nærliggende naturområder, udlægge hø høstet på sådanne arealer eller flytte 

tørv indeholdende de ønskede plantearter kan en artsrig flora etableres forholdsvis hurtigt på et ellers 

artsfattigt areal. Ved brug af assisteret spredning skal man være opmærksom på, at en række plantearter, 

heriblandt alle orkideer, er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen 2020) og derfor ikke 

må flyttes uden dispensation fra bekendtgørelsen”. En oplagt måde at praktisere assisteret spredning er at 

placere afklippet, (næsten) modent materiale fra nærliggende naturområde i et tyndt lag på marken, for 

at frøene fra materialet kan kastes i marken og på den måde bidrage med planter, som kan forventes at 

klare sig godt under de lokale forhold (jordbund, fugtighed, klima). Det udlagte materiale kan om nød-

vendigt fjernes tidligt næste forår, inden hoveddelen af spiringen finder sted. Ligesom dyrkning af hjem-

mehørende arter vil assisteret spredning formentlig være temmelig dyrt sammenlignet med udsåning af 

fx 15-20 kommercielt tilgængelige plantearter. Grundet omkostningen ved assisteret spredning er tiltaget 

mest relevant at anvende, når målet er at etablere permanente biotoper. Vurderingen af forekomsten 

kan vurderes på samme måde som ved arter, der er udsået i en blomsterblanding. 

- Det foreslås i rapporten at selvsåede plantearter også skal være en mulighed for at optimere ef-

fekten af blomsterblandingen på biodiversitetseffekten. I så fald bedes det vurderet om graden af 
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selvsåning har en betydning, dvs. hvilken effekt på biodiversiteten, hvis hhv. 10, 20, 30, 40 eller 50 

pct. af markens areal er selvsået, eller er det tilstrækkeligt blot at udså blomsterblandingen jævnt 

men med en tynd udsædsmængde pr. m2? 

 

Hvis det sikres, at de arter, frøpuljen bidrager med, leverer pollen og nektar, har graden af selvsåning ikke 

betydning. Svaret beskriver muligheden for at sikre at de selvsåede arter bidrager med pollen og nektar. 

Graden af selvsåning vil ikke i sig selv have betydning, givet at frøpuljen indeholder plantearter, der leve-

rer pollen og nektar (og evt. frø). For at sikre dette kræves viden om frøpuljens sammensætning, fx ved at 

vilde plantearter registreres inden omlægning til bestøver-/blomsterbrak. Viden om frøpuljearternes værdi 

for bier og svirrefluer kan fx findes i ”Plantekatalog” af Strandberg et al. (2021a). For at de selvsåede plan-

ter bidrager til biodiversiteten, bør afgrødearter etableret fra spildfrø ikke tælle med til antal blomstrende 

arter (på linje med nuværende regler for bestøverbrak). Tynd udsåning af de øvrige plantearter vil give 

plads til etablering af arter fra frøpuljen. 

- I vurderingen af blomsterblanding bedes betydningen af jordbundsforhold (fx jordbonitet og 

våde/tørre omgivelser) for effekten af blomsterblandingen vurderes. I fald jordbundsforholdene 

har en afgørende betydning, så ønskes en vurdering af mindste antal af plantearter fordelt på 

jordbundsforhold for at kunne se en effekt af blomsterblandingen. 

 

Jordbundsforholdene har betydning for etableringen af blomsterblandingen. Der kan tages hensyn til 

jordbundsforhold ved at tage hensyn til planternes præferencer som beskrevet i fx Strandberg et al. 

(2021a). 

Etableringen af en blomsterblanding afhænger af, hvor godt de forskellige plantearter etablerer sig og 

kommer til blomstring. Dermed er det vigtigt ved valg af frøblanding at tage hensyn til plantearternes 

præferencer vedr. jordbundsforhold, som beskrevet i fx Strandberg et al. (2021a). Hvis jordbunden varierer 

meget inden for det tilsåede areal, kan man eventuelt blande arter med forskellige præferencer, forudsat 

kravet om antal blomstrende arter fortsat skal opgøres pr. m2. Hvis det ikke er tilfældet, kan man blande 

arter for begge jordtyper, hvis der er ca. lige stort areal af de to jordtyper, eller vælge arter ud fra den do-

minerende jordtype og håbe på bidrag fra frøpuljen, hvis det er relevant, dvs. hvis det er velkendt, at der 

spontant fremspirer blomstrende plantearter. Som redegjort for i baggrundsafsnittet vil effekten af udså-

ningen i høj grad afhænge af praksis, ikke mindst varigheden af bestøver- eller blomsterbrakken. 

 

Ny planteartsliste for bestøverbrak: 

- Kan nuværende planteartsliste fortsat anvendes hvis anbefalingen fra DCA-rapport nr. 178 skal 

efterleves, eller er der behov for at revurdere planteartslisten? I fald det er nødvendigt at ændre 

planteartslisten, så må den kun indeholde plantearter, som dels er naturligt hjemmehørende i 

Danmark og som er tilgængelige for handel (kan erhverves let af landbrugeren) 

 

Det vurderes, at den nuværende planteartsliste fortsat kan anvendes. Listen er i svaret vurderet i forhold til 

de rødlistede dag- og natsommerfugle samt tre internationale undersøgelser, og der er på den baggrund 

fremkommet to lister, som fremgår af Tabel 1 nedenfor. Den ene (grøn) liste indeholder ikke planter, der 

fungerer som foderplanter for rødlistede sommerfugle, og kan dermed anvendes til kortvarig blomster- 

eller bestøverbrak under nuværende regler for praksis. Den anden liste indeholder arter, der fungerer som 

foderplanter for mindst en rødlistet sommerfugl, og dermed er denne liste primært anvendelig til længe-

revarende bestøver- eller blomsterbrak med strammere krav til praksis.  

Den eksisterende positivliste for bestøverbrak er etableret ud fra de på daværende tidspunkt kommercielt 

tilgængelige frø, deres egnethed til udsåning på agerjord og tidspunktet for deres blomstring med henblik 
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på dækning af hele bestøversæsonen (nærmere beskrevet i Bruus et al. 2018). Desuden er listen målrettet 

anvendelse i kortvarig bestøverbrak, dvs. 1-2 år.  

Vi har vurderet den eksisterende liste i forhold til, hvor mange bier og rødlistede sommerfugle (Warzecha 

et al. 2018, Nichols et al. 2019, Moeslund et al. 2019) arterne er vigtige for som foderplanter. Desuden har 

vi indsat information om blomstringstid. Derudover er listen blevet sammenlignet med tre videnskabelige 

undersøgelser, som har sammenlignet forskellige arter af blomsterplanter fra forsøg med etablering af 

blomsterstriber (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Sammenligning af arterne fra den eksisterende planteartsliste med hensyn til deres evne til at 

etablere sig efter udsåning på en fertil jord (Schmidt et al. 2020), deres evne til at tiltrække bestøvende 

insekter ”bestøverstyrke” (Warzecha et al. 2018), den artsrigdom af bier de understøtter (Nichols et al. 

2019), og endelig hvor mange rødlistede arter af sommerfugle i kategorierne CR, EN, VU og NT de under-

støtter (Moeslund et al. 2019). 

 

Arterne er inddelt i to kategorier markeret med farverne grøn og rød. Kategorien grøn omfatter, som 

nævnt, arter, der ikke fungerer som foderplanter for rødlistede dag- og natsommerfugle. Arterne i denne 

kategori kan altså betragtes som neutrale i forhold til at skabe økologiske fælder for truede sommerfugle, 

som yngler på eller nær et areal, hvor disse er udsået. Kategorien rød omfatter plantearter, som skaber 

Schmidt et al 2020 Schmidt et al 2020 Warzecha et al 2018 Nichols et al 2019 Foderplante  sommerfugle

Dansk navn Species Sæson Varighed Dækning efter 5 år Dækning efter 7 år Bestøvertiltrækning Artsrigdom vilde bier rødlistede sommerfugle

Agersennep Sinapis arvensis jun-okt enårig 7 0

Almindelig honningurt Phacelia tanacetifolia jun-sep enårig 0 0 8,09 0

Almindelig hør Linum usitatissimum jun-aug enårig 0 0 2,19 0

Alsike-kløver Trifolium hybridum jun-aug flerårig 0

Boghvede Fagopyrum esculentum jul-aug enårig 0 0 5,81 0

Brunelle Prunella vulgaris jul-aug flerårig 0

Cikorie Cichorium intybus jul-sep flerårig 2,1 0,2 0,11 0

Engstorkenæb Geranium pratense jul-aug flerårig 10 0

Foderesparsette Onobrychis viciifolia jun-aug flerårig 0,41 0

Grøn høgeskæg Crepis capillaris jul-aug flerårig 11 0

Gul okseøje Glebionis segetum jun-sep enårig 0

Gul sennep Sinapis alba jun-sep enårig 0 0 2,87 0

havemorgenfrue Calendula officinalis jul-sep enårig 2,22 0

Hjulkrone Borago officinalis jun-aug enårig 0 0 0,45 0

Humlesneglebælg Medicago lupulina maj-sep toårig 0,1 0,5 0

Hvid okseøje Leucanthemum vulgare jun-jul enårig 0 0,2 0

Hvidkløver Trifolium repens jun-sep flerårig 0

Kommen Carum carvi maj-jul toårig 0

Kransblomstret katost Malva verticillata jul-sep toårig 0,05 0

Markstenkløver Melilotus officinalis jul-sep toårig 0 0 0,02 0

Moskus katost Malva moschata jul-sep flerårig 0,13 4 0

Pyrenæisk storkenæb Geranium pyrenaicum jun-sep toårig 10 0

Rundbælg Anthyllis vulneraria jun-aug flerårig 6 0

Stivhåret borst Leontodon hispidus jun-jul flerårig 4 0

Svinenød Conopodium majus jun-jun flerårig 4 0

Vild gulerod Daucus carota jul-aug toårig 0,1 0,1 3,74 7 0

Vild kørvel Anthriscus sylvestris maj-jul flerårig 0

Agersnerle Convovulus arvensis jun-sep flerårig 9 1

Agersvinemælk Sonchus arvensis jul-aug flerårig 7 1

Almindelig hulsvøb Chaerophyllum temulum jun-jul toårig 6 1

Blod-kløver Trifolium incarnatum jul-sep enårig 0 0 0,02 1

Farvegåseurt Anthemis tinctoria jun-sep flerårig 0,1 0,2 11,72 1

Kornblomst Centaurea cyanus jun-sep enårig 2,18 1

Almindelig merian Origanum vulgare jul-sep flerårig 3,7 5,6 7 2

Musevikke Vicia cracca jun-aug flerårig 2

Rødkløver Trifolium pratense maj-okt flerårig 1,9 0,1 0,16 2

Stor knopurt Centauria scabiosa jul-sep flerårig 8 2

Almindelig kællingetand Lotus corniculatus jun-sep flerårig 1,1 0 0,01 3

Almindelig røllike Achillea millefolium jul-okt flerårig 0,2 0,1 9,22 3

Blåhat Knautia arvensis jun-sep flerårig 0,9 0,9 3

Lucerne Medicago sativa jul-sep flerårig 0,23 3

Storblomstret kodriver Primula vulgaris apr-maj flerårig 7 3

Gul snerre Galium verum jun-aug flerårig 1,1 1,9 6

Mælkebøtte Taraxacum agg apr-maj flerårig 10 6
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risiko for, at der ved omlægning sker en påvirkning af ynglen hos truede sommerfugle.  Det fremgår også 

af Tabel 1, at plantearterne i den grønne kategori kan dække hele bestøversæsonen. 

Den nuværende praksis for blomster- og bestøverbrak betyder formentlig, at de fleste marker omlægges 

efter 1-2 år, selvom der er mulighed for at videreføre dem som slåningsbrak, og under alle omstændighe-

der vil der være landbrugsaktivitet på arealet, som hæmmer den positive effekt på de bestøvende insek-

ter. Under den nuværende praksis vil en overvægt af en- og to-årige plantearter som oftest give den bed-

ste blomstring og dermed gavne de bestøvende insekter mest. Da det i bestillingen beskrives, at der må-

ske bliver mulighed for at tilpasse praksis for og forlænge varigheden af blomster- og bestøverbrak samt 

evt. lade marken udvikle sig til en ny småbiotop, har vi også vurderet den eksisterende positivliste i forhold 

til dette. Hvis praksis fremover ændres, så varigheden øges betydeligt, og indflydelsen fra landbrugsaktivi-

teter mindskes, vil det give mening at udså frøblandinger med flere arter, ikke mindst flere to- og flerårige 

planter. Desuden øges betydningen af plantearternes evne til at etablere sig og overleve i marken i flere 

år.  Undersøgelsen af Schmidt et al. (2020) målte dækningen af de udsåede arter i blanding til forskellig 

tid efter etablering. Vi har i Tabel 1 valgt at gengive dækningen af arterne efter 5 år, da dette skønnes re-

levant i forhold til etablering af brak med længere varighed, hvor man gerne vil investere i nogle arter, 

som kommer til at indgå i arealets planteartssammensætning over længere tid. Det ses, at der er mange 

arter i den røde kategori, som indgår i artssammensætningen efter fem år. Det skal bemærkes, at flertallet 

af arterne også blev fundet efter 7 år. Egne upublicerede undersøgelser på et areal på Djursland viser, at 

mange af 30 udsåede flerårige arter 18 år efter etablering af et forsøgsareal, stadig forekommer i et bety-

deligt antal, med en tendens til en tiltagende klumpet fordeling. Det skal bemærkes, at det pågældende 

areal blev dybdepløjet inden tilsåning og derfor var langt mere næringsfattigt end almindelig landbrugs-

jord. 

Undersøgelserne af Warzecha et al. (2018) og Nichols et al. (2019) viser, at de to kategorier (grøn og rød) 

ikke adskiller sig markant i forhold til, hvor mange bestøvere de tiltrækker (Tabel 1). 

På tilsvarende vis som den eksisterende positivliste er Tabel 1 fra Strandberg et al. (2021a) gennemgået, 

og den resulterende liste fremgår af Bilag A til denne besvarelse. En del af arterne i Bilag A vil kunne bru-

ges som supplement til eller udvidelse af den nuværende positivliste, også under nuværende praksis for 

blomster- og bestøverbrak. Listen indeholder dog også mange plantearter, som ikke vil være egnede til 

såning på arealer, der skal vedblive at være i landbrugsmæssig omdrift, idet Plantekataloget er tænkt 

som et redskab i arbejdet med at skabe mere biodiversitet ved at skabe mere vild natur. En del af arterne 

vil derimod være egnede, hvis hensigten med blomster- eller bestøverbrak er at give grobund for nye 

permanente småbiotoper. 

Uanset hvilken liste, man måtte vælge supplerende arter til positivlisten fra, er det vigtigt at skelne imel-

lem, om listen skal anvendes under de nuværende regler for praksis eller under de i baggrundsafsnittet 

foreslåede strengere regler for timing og forskydning af anlæggelse, omlægning, jordbearbejdning og 

slæt (fra Dalgaard et al. 2020 og Strandberg et al. 2021b). 

Tilgængelighed af frø fra lokale plantepopulationer er ofte en begrænsning, idet mange frø af vilde dan-

ske planter til salg i Danmark stammer fra udenlandsk plantemateriale, nogle gange så langt væk som 

New Zealand. Nogle af vore nabolande er i gang med at opbygge en produktion af lokale frø. I Estland 

har Nordic Botanicals (nordicbotanicals.eu) for nuværende en produktion af 97 lokale arter. I den forbin-

delse har firmaet bl.a. udviklet en maskine til ”børstehøst” af naturlig vegetation. I Norge har NIBIO udgivet 

en håndbog til indsamling af frø fra vilde planter (Svalheim 2021), og desuden dyrker og sælger NIBIO 

lokale frø af vilde planter (https://nibio.no/tema/landskap/nibio-landvik-norsk-kompetansesenter-for-

blomstereng-og-naturfro/regionale-blomsterfro-blandinger-fjellfroblandinger). Frøene sælges også af 

foreningen La Humla Suse (https://www.lahumlasuse.no/produkt/norske-blomsterengfro-fra-nibio-land-

vik-friskengbladning-kopi/). Hverken estiske eller norske frø vil være optimale til brug i Danmark, men dog 

formentlig mere acceptable end frø fra andre verdensdele. I Danmark sælges i hvert fald en enkelt blan-

https://nibio.no/tema/landskap/nibio-landvik-norsk-kompetansesenter-for-blomstereng-og-naturfro/regionale-blomsterfro-blandinger-fjellfroblandinger
https://nibio.no/tema/landskap/nibio-landvik-norsk-kompetansesenter-for-blomstereng-og-naturfro/regionale-blomsterfro-blandinger-fjellfroblandinger
https://www.lahumlasuse.no/produkt/norske-blomsterengfro-fra-nibio-landvik-friskengbladning-kopi/
https://www.lahumlasuse.no/produkt/norske-blomsterengfro-fra-nibio-landvik-friskengbladning-kopi/
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ding af danske frø af DLF (https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomster-

froe/prodana/blomster/blomstermarker/dansk-vildeng-uden-graes-751bl1001, Bilag B). Samme 

frøblanding forhandles af Danmarks Naturfredningsforening. Desuden har Vordingborg Kommune og 

Amphi Consult (Vordingborg Kommune, u.å.) haft succes med at høste vilde græslandsplanter til natur-

genopretning på Knudshoved Odde (https://vordingborg.maps.arcgis.com/apps/MapSe-

ries/index.html?appid=a8d3bbbb405047deaf6a1b3d2694e16b) 

Som det fremgår af Bilag B, er nogle af plantearterne i DLF’s blanding og enkelte i Nykildes blanding pro-

blematisk for nogle sommerfugle, hvis de anvendes til kortvarig blomster- eller bestøverbrak, som jordbe-

arbejdes eller slås mellem marts og oktober. Det gælder især DLF’s blanding, som også indeholder 

mange flerårige og dermed vil være egnet til længerevarende brak, evt. med henblik på et permanent 

habitat. Som beskrevet i baggrundsafsnittet har praksis også stor betydning for andre insekter, der lever i 

marken. 

- Af gældende planteartsliste for bestøverbrak er arter, som både er nektar- og pollenrige. Er det 

forståelsesmæssigt muligt at opdele plantearter fra evt. nye planteartsliste efter om de er rige på 

pollen eller nektar, eller begge dele?  

 

Det er muligt at angive, i hvilken grad plantearterne på en eventuel ny liste bidrager med nektar. Alle 

planter producerer pollen i et eller andet omfang. 

Som beskrevet i Strandberg et al. (2021a) er ”nektarindholdet i blomster meget variabelt. Kær-tidsel 

(Cirsium palustre), der producerer knap 5 kg /ha/år, en af de mest nektarrige plantearter, mens en art 

som hvid anemone (Anemone nemorosa) producerer under 100 g/ha/år, og en del plantearter produce-

rer ingen eller meget lidt nektar (Baude et al. 2016). Det gælder fx korn-valmue (Papaver rhoeas, 0.47 kg 

/ha/år), lancet-vejbred (Plantago lanceolatum, 0,38 kg /ha/år) og alm. mjødurt (Fillipendula ulmaria, 0,0 

kg /ha/år), men disse besøges alligevel af bier og andre insekter alene på grund af pollen. Andre plante-

arter med en høj nektarproduktion er fx selje-pil (Salix caprea), lægekulsukker (Symphytum officinale), 

eng-brandbæger (Senecio jacobaea), alm. bjørneklo (Heracleum spondylium), læge-oksetunge 

(Anchusa officinalis) og døvnælde (Lamium album). Hos Baude et al. (2016) findes oplysninger om nek-

tarproduktionen for 260 almindeligt forekommende plantearter, heriblandt flere der forekommer i ager-

landet.” Det er således muligt at angive, om plantearterne på en eventuel ny liste bidrager med nektar. 

Alle planter producerer pollen i et eller andet omfang, men ikke alle arters pollen er lige attraktivt, som det 

fx fremgår for solitære bier i Woods et al. (2017). Hvis der stilles krav om 15 arter i blomster- og bestøver-

brak, vil det ikke være afgørende, om alle arter producerer nektar, blot der er nektarproducerende arter i 

blomst i hele bestøversæsonen. 

- En vurdering af, hvor meget effekten af biodiversitet forventes at blive ændret, hvis kravet ændres 

fra nuværende krav om mindst 3 forskellige plantearter pr. m2 for bestøverbrak til i stedet 5, 10 

eller 15 plantearter pr. m2?  

 

Flere undersøgelser, der er refereret i svaret, har vist, at et forøget antal af plantearter fører til, at der er res-

sourcer til flere arter af sommerfugle, bier og andre dyr på de marker, hvor plantearterne udsås. Der er 

indsat en figur med to grafer (Figur 2), der viser denne sammenhæng for bier. Det er endvidere vist, at for-

længet varighed uden omlægning af et område med udsåede blomster fører til en forøget diversitet af 

sommerfugle. Undersøgelser har desuden vist, at nogle arter har større betydning end andre, fordi de ind-

går i interaktioner med et ekstra højt antal insekter  

Hvis hensigten er at understøtte en diversitet af vilde bestøvende insekter, bør der, som beskrevet i Strand-

berg et al. (2021b), indgå mange plantearter i frøblandingen. Flere undersøgelser har således vist, at et 

øget antal arter af urter i fx blomsterstriber og bestøverbrak øger mængden af bier og andre insekter, der 

tiltrækkes, og både diversitet og antal af bier er tæt korreleret til plantediversiteten og tilgængelighed af 

blomsterressourcer i hele bestøversæsonen (Strandberg et al. 2013, Strandberg 2017, Wood et al. 2017, 

https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/dansk-vildeng-uden-graes-751bl1001
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomsterfroe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blomstermarker/dansk-vildeng-uden-graes-751bl1001
https://vordingborg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a8d3bbbb405047deaf6a1b3d2694e16b
https://vordingborg.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a8d3bbbb405047deaf6a1b3d2694e16b
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Ebeling et al. 2018, Nichols et al. 2019, Burkle et al. 2020, Neumüller et al. 2021, Figur 2). Da mange plan-

tearter har interaktion med forskellige sommerfuglearter, vil en forøgelse af antallet af plantearter alt an-

det lige give grundlag for flere arter af sommerfugle i et givet habitat, idet de forskellige sommerfuglearter 

har forskellige præferencer (Tudor et al. 2004, Wix et al. 2019). Desuden fandt Burkle et al. (2020), at 

selvom nogle plantearter besøges af mange arter af bier, kræver det plantearter, der specifikt understøt-

ter sjældne arter af bier, hvis man vil understøtte disse. Såning af to-tre arter som i de gældende regler for 

blomster- og bestøverbrak understøtter således, kun en begrænset andel af de vilde bestøvende insekter 

og kun i en begrænset del af sæsonen. 

                                                                                                    

                                           

  

 

Figur 2. Sammenhæng mellem antal blomstrende plantearter og antal biarter. TV. fra Wood et al. 2017, 

TH fra Neumüller et al. (2021) 

En del sommerfugle og svirrefluer, hvis larver lever på urteagtige planter, vil kunne gennemføre hele deres 

livscyklus i brakarealet, som det fremgår af Strandberg et al. (2021b). Som beskrevet i baggrundsafsnittet 

til denne besvarelse er det mindre sandsynligt, at jordboende bier vil udnytte den vegetationsdækkede 

plane markflade med etableret vegetation til redested, men det er sandsynligt at bierne laver reder i mar-

ker med bar jord. Ved længerevarende braklægning bliver det formentlig mere sandsynligt, at jordbo-

ende arter placerer deres rede i marken, men brakarealet kan ikke anses for et egnet overvintringssted for 

humlebier (se Tabel 6.2 i Strandberg et al. (2021b)). Overordnet tilgodeser virkemidlet således langt fra 

alle de krav til levestederne, som vilde bestøvende insekter har, også selv om praksis ændres, som anbe-

falet nedenfor. 

Som beskrevet i fx Dalgaard et al. (2020) og Strandberg et al. (2021b) kræver det ikke bare flere plantear-

ter, men også en ændring af varighed og praksis, hvis blomster- og bestøverbrak skal have en bedre ef-

fekt på diversiteten af bestøvende insekter. Således fandt Neumüller et al. (2021) væsentligt flere biarter 

år 2 efter såning end i det år, der blev sået, hvilket faldt sammen med, at de udsåede arter blomstrede 

mere år 2. Derudover viste Kolkman et al. (2021) og Wix et al. (2019) også, at varighed af blomsterstri-

berne var afgørende for det antal sommerfugle, de understøtter. En længere varighed kræver dog nøje 

tilrettelagt design og vedligeholdelse, da blomstermængden ellers ofte vil aftage over tid. Bestøverbrak er 

ikke omfattet af aktivitetskrav i anlægsåret og skal derfor ikke slås. I det/de efterfølgende år skal arealet 

dog slås én gang enten forår eller sommer uden for perioden 1. maj til 31. juli. Slåning kan reducere vær-

dien af arealerne for insekterne betydeligt (Elmeros et al. 2014), og perioden uden slæt kan med fordel 

forlænges, som angivet i anbefalingerne i Strandberg et al. (2021b), så slåning er forbudt i perioden 1. 
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marts til 1. oktober. Med de gældende regler for omlægning af bestøverbrak kan nedvisning ske allerede 

1. juli. Det betyder, at planterne, om overhovedet, kun vil blomstre en begrænset del af den sæson. Om- 

eller tilbagelægning medfører også risiko for, at området kan blive en økologisk fælde. Som for de øvrige 

braktyper og marker i omdrift generelt kan det ikke helt undgås, men ved at vælge tidspunkt for omlæg-

ning samt kun at behandle en del af arealet ad gangen kan skaderne på insekterne begrænses, og det 

gælder i særlig grad sommerfugle og svirrefluer, der gennemfører hele deres livscyklus på arealet, som 

det også fremgår af anbefalingerne i Strandberg et al. (2021b). Forskudt landbrugsaktivitet på delarealer 

indgår i anbefalingerne for blomster- og bestøverbrak, men er pt. ikke et krav.  

 

Nichols et al. (2019) undersøgte 45 i England kommercielt tilgængelige plantearter mht. deres egnethed 

for vilde bier og fandt, at 14 af de undersøgte arter stod for 99,7 % af alle besøg. Disse 14 arter indgår alle i 

den nuværende positivliste for bestøverbrak. Forfatternes anbefaling til understøttelse af en divers bifauna 

er en blanding bestående af en række kurvblomstrede, skærmplanter og storkenæbarter. Vil man også 

understøtte svirrefluerne, kan det gøres ved at inkludere plantearter med åbne, lettilgængelige blomster 

(Strandberg et al. 2021b), og dermed vil de for bier nævnte arter i stor udstrækning kunne tilfredsstille svir-

refluernes behov for pollen og nektar (fremgår fx af Bilag A). Svirrefluernes larver har behov for enten 

bladlus, dødt organisk materiale eller, for ganske få arter, myretuer eller udvalgte værtsplanter. 

 

Det sagt, er der dog nogle plantearter, som giver grundlag for flere sommerfugle end andre; fx fandt Kolk-

man et al. (2021) i et belgisk netværksstudie af interaktionen mellem arterne i udsåede blomsterstriber, at 

de tre arter almindelig knopurt, almindelig kællingetand og lucerne indgik i netværk med langt flere som-

merfugle end de øvrige arter. Tilsvarende fandt Tudor et al. (2004), at tidsler, gule kurvblomster, hedelyng, 

røde læbeblomstrede, potentil-arter, engbrandbæger og brombær blev foretrukket af sommerfugle. Bu-

charova et al. (2021) udvalgte vha. netværksanalysere 6 arter med særlig stor betydning for bestøvende 

insekter fra frøblandinger. Disse var almindelig knopurt, smalbladet snerre, almindelig kongepen, blåhat, 

almindelig kællingetand og blæresmælde. Ouvrard & Jacquemart (2018) fandt, at agertidsel var af stor 

betydning både for bier og blomster, samt at blomsterstriber udsået for fugle også havde stor betydning 

for bestøvende insekter.   

- En vurdering af, hvad der forstås som ’bestøversæson’, jf. beskrivelsen i anbefalingen i DCA-rap-

port nr. 178. Det er i den forbindelse væsentligt at se på blomstringstidspunktet for de enkelte ar-

ter, således at landmanden har mulighed for at udvælge plantearter ’der overlapper hinanden’ 

og dermed sikre en så lang bestøversæson som muligt.  

 

Bestøversæsonen er i alt væsentligt perioden fra februar til oktober. Der er i tabel 1 indsat oplysninger om 

plantearternes normale blomstringssæson, som dækker perioden fra april til oktober. 

Iflg. Rasmussen et al. (2016) kan man i Danmark møde flyvende bier fra slutningen af februar til slutningen 

af oktober, og dermed er der for biernes vedkommende behov for nektar og pollen i denne periode, og 

det er således ønskeligt, at blomster- og bestøverbrak indeholder plantearter, der tilsammen sikrer blom-

string i hele denne periode. Er der fx blomstrende træer i nærheden, kan disse evt. dække behovet i dele 

af bestøversæsonen, jf. Strandberg et al. (2021a). I tabel 1 er der indsat en søjle der indikerer arternes nor-

male blomstringssæson, som dækker perioden fra april til oktober. De måneder, der er bedst dækket, er 

dog juni, juli, august og september. 

- Vil muligheden for nye småbiotoper og tillægsstøtte i form af eco-schemes (mulighed for at ud-

lægge arealer flerårigt til biodiversitetsformål) få betydning for effekten af blomsterblandingen, 

f.eks. mulighed for at blomster- og bestøverbrakmarker overgår til varige småbiotoper? Kan det 

tilskynde til at indkøbe bedre/dyrere blomsterblandinger? Hvad er AU’s vurdering af dette? 

 

Ved etablering af småbiotoper vil blomsterblandingen medvirke til, at der kan udvikle sig en værdifuld 

biotop. Med tiden vil indvandring af andre arter inklusive buske og træer yderligere medvirke til, at den 
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pågældende biotop udvikler sig som et positivt bidrag til understøttelse af dansk biodiversitet. Ekstensiv 

forvaltning, der fastholder området lysåbent, vil kunne sikre at, området får blivende værdi. 

Specielt på arealer med mager jord vil blomster- eller bestøverbrak kunne udvikle sig til en værdifuld 

småbiotop, hvis marken efter udsåning får lov at ligge uomlagt. Plantediversiteten i en sådan ny småbio-

top vil stamme dels fra den udsåede blanding og dels fra frøpuljen og indvandrende arter. Valget af arter 

til udsåning kan med fordel tilpasses de mere permanente forhold, som beskrevet ovenfor i afsnittet om 

plantelister. Hvis arealet ikke længere er omfattet af kravet om landbrugsmæssig drift, kan også buske og 

træer få plads, hvilket for en del arters vedkommende vil være en fordel for diversiteten af bestøvende 

insekter (Strandberg et al. 2021b). For at bevare en høj dækning af blomstrende arter vil ekstensiv pleje i 

form af afgræsning eller slæt i de fleste tilfælde være nødvendig. Græsning har den fordel, at hele bio-

massen ikke fjernes på samme tidspunkt, hvilket giver en vegetationsstruktur med en mere naturlig varia-

tion. Desuden bidrager græsning med levesteder knyttet til dyrenes gødning. Slæt har den fordel i forhold 

til afgræsning, at alle plantearter begrænses, inkl. de arter som græssende dyr ikke æder. For både slæt 

og græsning gælder, at man bør undgå slæt eller nedgræsning af vegetationen i sommermånederne, 

hvor planterne og deres blomster er vigtige resurser for insektfaunaen. 

Som beskrevet i Dalgaard et al. (2020) ”vil ophør af dyrkning som hovedregel føre til en flerårig flora, for-

mentlig domineret af græsser og næringskrævende stauder, idet tidligere landbrugsjord vil være næ-

ringsrig i mange år efter ophør af gødskning (Walker et al. 2004, Ejrnæs & Nygaard 2011). Dette vil dog i 

de fleste tilfælde være et fremskridt i forhold til mark i omdrift, i lighed med effekten af braklægning 

(Fredshavn & Strandberg 2013). En mere artsrig flora kan evt. hjælpes på vej ved assisteret spredning fra 

nærliggende naturarealer. Hvilke plantearter, der indvandrer og etablerer sig, afhænger i høj grad af jor-

dens indhold af næringsstoffer (fx Isbell et al. 2013). Potentialet for en varieret og artsrig flora og et rigt in-

sektliv er desuden større, hvis arealet grænser op til artsrige biotoper (Fagan et al. 2008). Da virkemidlet 

[ophør af dyrkning] ikke umiddelbart inkluderer andre tiltag til mindskning af jordens næringsstofniveau, 

såsom fjernelse af overjord eller biomasse, vil en berigelse af floraen og de afledte effekter på insekter og 

andre dyr kun ske langsomt, og det vil tage mange år (årtier), før der opnås en høj artsdiversitet, men op-

høret af dyrkning vil med det samme give øget strukturel diversitet (Isbell et al. 2013, Fagan et al. 2008, 

Pywell et al. 2007). Hvis der opstilles en særlig målsætning for det udtagne areal kan pleje af arealet 

være nødvendig f.eks. for at hindre at arealerne gror til f.eks. i kraftigt voksende stauder, da landbrugsjord 

ofte vil have et højt indhold af næringsstoffer. Hvilken plejemetode, der vil være mest velegnet, afhænger 

af såvel tilstand som målsætningen for arealet.”  

Om perspektiverne ved at lade bestøver- eller blomsterbrak udvikle sig til permanente småbiotoper i sig 

selv vil tilskynde landmændene til at udså flere blomstrende plantearter og dermed øge deres omkostnin-

ger må afhænge af, hvordan tilskudsreglerne skrues ammen, men yderligere diskussion af dette ligger ud 

over nærværende besvarelse. Under alle omstændigheder vil det være oplagt at tilrettelægge valget af 

plantearter omhyggeligt, hvis målet er at danne grundlag for en ny småbiotop, både med hensyn til plan-

ternes egnethed som fødegrundlag for insekter og smådyr og med hensyn til deres konkurrenceevne over 

for arter fra frøpuljen og de nærmeste omgivelser. 

Resumé af evaluering af eksisterende planteliste for bestøverbrak 

Artslisterne i denne besvarelse retter sig kun mod diversiteten af bestøvende bier samt dag- og natsom-

merfugle.  

Med baggrund i den danske rødliste for bier og nat- og dagsommerfugle samt den gældende positivliste 

foreslås nu to lister over plantearter, som kan udsås til brug for blomster- og bestøverbrak. 

Den første liste består af arter, der ikke kan medføre økologiske fælder for rødlistede sommerfugle. Denne 

liste er egnet under det nuværende regelsæt, som tillader, at brakmarkerne allerede i anlægsåret pløjes 

op og enten tilsås med en afgrøde eller en ny blomsterblanding. Samtidig er blomsterplanterne på liste 1 

af mindre værdi for bestøverdiversiteten end arterne på den anden liste, som består af arter, der er vigtige 
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planter for bestøvende insekter, og som tiltrækker et højt antal og en høj diversitet af bier, sommerfugle og 

andre arter (Liste 2).  

Liste 1. Blanding uden risiko for 

rødlistede sommerfugle 

Liste 2. Blanding til anvendelse ved 

flerårig brak 

Svinenød 

Vild gulerod 

Boghvede 

Engstorkenæb 

Pyrenæisk storkenæb 

Almindelig hør 

Moskus-katost 

Kransblomstret katost 

Gul sennep 

Agersennep 

Vild kørvel 

Kommen 

Brunelle 

Hjulkrone 

Almindelig honningurt 

Rundbælg 

Humlesneglebælg 

Markstenkløver 

Foderesparsette 

Musevikke 

Hvidkløver  

Alsike-kløver 

havemorgenfrue 

Cikorie 

Grøn høgeskæg 

Stivhåret borst 

Hvid okseøje 

Gul okseøje 
 

Svinenød 

Vild gulerod 

Boghvede 

Engstorkenæb 

Pyrenæisk storkenæb 

Almindelig hør 

Moskus-katost 

Kransblomstret katost 

Gul sennep 

Agersennep 

Vild kørvel 

Kommen 

Brunelle 

Hjulkrone 

Almindelig honningurt 

Rundbælg 

Humlesneglebælg 

Markstenkløver 

Foderesparsette 

Musevikke 

Hvidkløver  

Alsike-kløver 

havemorgenfrue 

Cikorie 

Grøn høgeskæg 

Stivhåret borst 

Hvid okseøje 

Gul okseøje 
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Almindelig hulsvøb 

Agersnerle 

Blod-kløver 

Kornblomst 

Agersvinemælk 

Almindelig merian 

Rødkløver 

Stor knopurt 

Storblomstret kodriver 

Blåhat 

Almindelig kællingetand 

Lucerne 

Almindelig røllike 

Mælkebøtte 
 

 

Længerevarende brak vil øge sandsynligheden for at jordboende arter af bier vil have rede i jorden. An-

vendelsen af den anden liste uden risiko for, at der laves økologiske fælder, kan ske, hvis støtte alene til-

deles ved etablering af længerevarende brak, hvor det i tilfælde af behov for jordbehandling og genså-

ning sikres, at dette kun sker på delmængder af arealet, hvor fx op til 1/3 af arealet kan omlægges årligt. 

Støtten vil kunne tage særligt hensyn til biodiversitet, ved at der ydes ekstra støtte, hvor målet med arealet 

er at lade det udvikle sig til natur.  

Liste 2 indeholder samtlige arter, også dem på Liste 1. De enårige arter er med til at sikre, at arealet det 

første år er attraktivt for bestøvende insekter. På Liste 2 indgår nøglearter, som ikke er med på Liste 1, fx 

stor knopurt, blåhat, kællingetand og lucerne. 

For så vidt der er behov for flere plantearter på liste 1 og 2, kan disse suppleres med arter fra Bilag A efter 

en vurdering af arternes anvendelig på landbrugsjord i omdrift. Behov for udvidelse af listerne kan afsted-

kommes af, at der fx kan mangle plantearter egnet til en given jordtype. 
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