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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fremsendt 7. januar 2022 til DCA - Nationalt Center for Føde-
varer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) - ønsket en vurdering af, om der er et overlap mellem effek-
ten af en ændring i efterafgrødereglerne, hvor efterafgrøder kan følges af slåningsbrak. 

Som baggrund for bestillingen oplyser LBST, at de forventer en regelændring, der betyder, at efterafgrøder 
kan følges af slåningsbrak som supplement til gældende regler om, at efterafgrøder skal følges af en for-
årssået afgrøde eller blomsterbrak/bestøverbrak. Ifølge bestillingen gælder muligheden for etablering af 
slåningsbrak efter efterafgrøder for godkendte efterafgrødearter, dvs. ikke for efterafgrødeblandinger med 
bælgplanter. Derudover oplyses, at alle afgrødetyper vil være tilladt som GLM 8 brak. 

LBST oplyser i bestillingen, at der i 2023 kommer et obligatorisk krav om 4 % ikke-produktive elementer 
(GLM 8), og at erhvervet i den forbindelse har fremsat ønske om at kunne lade slåningsbrak efterfølge ef-
terafgrøder. Baggrunden for ønsket er ifølge LBST at gøre det nemmere at få brak til at passe ind i det 
almindelige sædskifte. LBST oplyser ligeledes, at de i 2021 estimerede effekten af GLM 8 til 33.000 ha nye 
elementer i forhold til 2019. Heraf forventes ca. 20.000 ha at omfatte nye arealer med brak, 10.000 ha med 
småbiotoper og 3.000 ha med nye markbræmmer og bestøverbrak. 

LBST beder AU om, hvis det er muligt, at angive et estimeret overlap i både ha og kg N/ha, hvor følgende 
tre punkter inddrages og besvares:  

1) En vurdering fra AU af i hvilket omfang jordbrugerne vil benytte sig af ændringen til efterafgrøde-
reglen (efterafgrøde efterfulgt af slåningsbrak), når brakken skal være udlagt hele det efterføl-
gende støtteår og derved ikke kan anvendes til produktion. Der forventes højst at blive udlagt 
20.000 ha nye brakarealer. 

2) Vurderingen i 1) bedes indeholde et estimat (procent eller antal ha), som antages at benytte æn-
dringen. 

3) LBST antager, at jordbruger i år 2 allerede har brugt de ønskede arealer, som han vil anvende til 
GLM 8 elementet brak. Dvs. disse kan ikke bruges til efterafgrøder i år 2. Det betyder derfor, at der 
vil være væsentlig færre marker med efterafgrøder i år 2, hvor det vil være attraktivt at lade efter-
afgrøder efterfølges af slåningsbrak i år 3.  

AU bedes i besvarelsen tage udgangspunkt i de nuværende regelsæt, hvor efterafgrødereglerne gælder 
for en planperiode (1. august til 31. juli), mens GLM-kravene gælder for et kalenderår (1. januar til 31. de-
cember). Endvidere er det en forudsætning, at der trækkes eftervirkning af efterafgrøden uanset om den 
efterfølges af en forårssået afgrøde eller én af de tre braktyper (slåningsbrak, blomsterbrak eller bestøver-
brak).  

Bestillingen blev forventningsafstemt på et møde 25. marts 2022 med deltagelse af LBST og AU. 

Besvarelse 

Indledning 

I Hansen & Thomsen (2022) blev der redegjort for den udvaskningsmæssige effekt af efterafgrøder, hvis 
disse ville blive efterfulgt af brak i stedet for en vårsået afgrøde. I redegørelsen blev det vurderet, at efter-
afgrøder og frøgræs, som efterfølges af andre typer brak end blomsterbrak og bestøverbrak, ville have 
samme eller større udvaskningsreducerende effekt sammenlignet med efterafgrøder, der efterfølges af en 
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vårsået afgrøde som f.eks. vårbyg, majs, blomsterbrak eller bestøverbrak. Vurderingen byggede alene på 
dyrkningsmæssige forhold samt den absolutte udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøder i en given 
udvaskningssæson. Der blev således ikke inddraget aspekter omkring administrativt tillagte miljøeffekter 
under forskellige regulativer. 

Det kommende krav om 4 % ikke-produktive elementer under GLM 8 omfatter brak, bestøverbrak, mark-
bræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller GLM-fortidsminder (Landbrugsstyrelsen, 2022). Disse bli-
ver som anført i bestillingen tilskrevet effekt inden for et kalenderår, dvs. støtteår (Landbrugsstyrelsen, 
2021a), mens efterafgrøder tilskrives effekt inden for en planperiode (1. august til 31. juli). Muligheden for 
at lade en efterafgrøde overgå til brak betyder således, at der administrativt kan være et overlap, hvor 
efterafgrøden tilskrives dels en effekt som efterafgrøde i planperioden år 1 (1. august til 31. juli) dels en 
effekt som brak i kalenderåret år 2 (1. januar til 31. december). Der vil således være et administrativt overlap 
på syv måneder i år 2 (1. januar til 31. juli). Den egentlige udvaskningsreducerende effekt af efterafgrøden 
vil være opnået i udvaskningssæsonen ultimo år 1 og primo år 2, mens effekten af brak vil være opnået i 
afstrømningsperioderne i primo år 2 og ultimo år 2.      

Ifølge bestillingen kan alle afgrødetyper anvendes som GLM 8 brak. Brakken kan således også bestå af 
f.eks. spildkorn/ukrudt og af tidligere græsmarker, der overgår til brak. Ligeledes kan efterafgrøden bestå 
af frøgræs, hvor der også vil være tale om overlap, da denne i sidste brugsår kan anvendes som et alternativ 
til efterafgrøder (Landbrugsstyrelsen, 2021b).  Afhængig af bedriftstype, arrondering og jordbrugers ønsker 
mht. til brakken kan der være forskellige bevæggrunde til at vælge én etableringsform frem for en anden. 

Det antages, at braklægningen bl.a. vil blive anvendt til at tilrette marker og dermed efterlade ukurante 
dele af marker til kommende brakarealer (Hansen & Thomsen, 2022). Sådanne ukurante områder må for-
ventes at kunne findes både på græsmarker, på frøgræsmarker og på marker med etårige afgrøder, der 
alle kan overgå til brak. Derfor vil det formentlig ikke alene være marker med etårige afgrøder med poten-
tiale for efterafgrøder, der tilrettes. 

Da braklægning kan foretages ved at efterlade marker i udyrket og ubearbejdet tilstand efter høst det fo-
regående år, kan jordbrugeren vælge at anvende vanskeligt dyrkbare marker til brak og placere efteraf-
grøderne på mere dyrkningsegnede marker, der ikke overgår til brak. Modsat gælder, at nogle jordbrugere 
eventuelt vil foretrække at etablere brakken med en tidligere græsefterafgrøde, som vil kunne overvintre 
og videreføres som en slåningsbrak, så denne ikke alene baseres på ukrudt og eventuelt spildkorn.  

For tidligere efterafgrødearealer vil jordbrugers kvælstofkvote blive fratrukket eftervirkning (Landbrugssty-
relsen, 2021b) uanset efterfølgende benyttelse. Hvis efterafgrøder efterfølges af en egentlig afgrøde, vil 
eftervirkningen kunne udnyttes af denne hovedafgrøde, mens en eftervirkning udnyttet af brak ikke ud-
møntes i øget høstudbytte. 

Alt i alt gælder, at når den enkelte jordbruger skal vælge, hvor og hvordan GLM 8 brakken skal etableres, 
kan der være individuelle argumenter for at lade brak efterfølge en etableret efterafgrøde, en hovedaf-
grøde uden en efterafgrøde, en græsmark eller en frøgræsmark. Muligheden for at lade en efterafgrøde 
overgå til brak giver jordbrugeren større fleksibilitet mht. planlægning af den kommende brak i sædskiftet. 
Der kan være jordbrugere, der har sædskifter med høje krav til efterafgrøder, at de nødvendigvis må pla-
ceres forud for GLM 8 brakken, hvis der ikke skal anvendes andre foranstaltninger eller alternativer til efter-
afgrøder. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis jordbrugeren om foråret har indmeldt et stort areal med mål-
rettede efterafgrøder i forventning om, at hele eller dele af arealet kan overgå til brak ved årsskiftet. 

Et overlap mellem efterafgrøde og GLM 8 brak betyder, at den samlede miljømæssige effekt vil blive over-
vurderet, hvis effekten af de to virkemidler adderes. Under den nuværende regulering vil den overvurde-
rede effekt dog ikke blive tilskrevet den enkelte jordbruger. Situationen ville være anderledes under en 
bedriftsbaseret regulering, hvor en overvurdering af dyrkningsmæssige tiltag og virkemidler ville komme 
den enkelte jordbruger til gode. Ud fra den betragtning synes der således ikke for nuværende at være 
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noget incitament til at vælge at placere brakken efter en forudgående efterafgrøde med mindre andre 
forhold eller hensyn gør det til det mest hensigtsmæssige. Dog er det uvist, hvorvidt GLM 8 brakken påvirker 
indsatskravet for målrettede efterafgrøder, hvorved et overlap kan få betydning for kravet inden for de en-
kelte kystvandoplande. 

Det antages, at det kommende krav under GLM 8 betyder, at ukurante og ufrugtbare områder braklægges, 
og at der allerede i forbindelse med indførelsen af kravet tages stilling til, hvad der skal braklægges. Det 
forventes, at valg af disse arealer til braklægningen er gennemtænkt på den enkelte bedrift, således at 
braklagte arealer forbliver i brak også efter det første år, hvor omlægning ifølge bestillingen ikke er tilladt. 
Der kan imidlertid være situationer, f.eks. ved erhvervelse af yderligere jord, hvor det anses for mest hen-
sigtsmæssigt at udlægge andre arealer til brak under GLM 8. 

 

Kommentering af punkterne 1-3 

1) En vurdering fra AU af i hvilket omfang jordbrugerne vil benytte sig af ændringen til efterafgrødereglen 
(efterafgrøde efterfulgt af slåningsbrak), når brakken skal være udlagt hele det efterfølgende støtteår 
og derved ikke kan anvendes til produktion. Der forventes højst at blive udlagt 20.000 ha nye brakare-
aler. 
 

2) Vurderingen i 1) bedes indeholde et estimat (procent eller antal ha), som antages at benytte ændrin-
gen. 
 

Svar: I indledningen er der redegjort for en række forhold, som taler for eller imod at benytte den foreslåede 
efterafgrøderegel. Disse forhold vil med stor sandsynlighed blive vurderet forskelligt af forskellige jordbru-
gere ud fra deres individuelle ønsker og erfaringer. Generelt set giver den ændrede efterafgrøderegel ikke 
et egentligt øget incitament til at placere GLM 8 brakken efter en forudgående efterafgrøde, men den giver 
en øget fleksibilitet ift. at tage beslutning om, hvor brakken skal placeres.  

Den udvaskningsreducerende effekt af kortvarig brak, som må antages at være mest relevant for første års 
effekten af GLM 8 brakken, blev i Virkemiddelkataloget (Blicher-Mathiesen et al., 2020) estimeret til 34 kg 
N/ha/år. Som det fremgår af Blicher-Mathiesen et al. (2020) og Hansen et al. (2021) er effekten af brak 
meget usikker og baseret på et mangelfuldt datagrundlag. Tilskrives GLM 8 brak en udvaskningsreduce-
rende effekt på 34 kg N/ha/år inden for et kalenderår, antages det, at effekten er opnået dels først på året 
dels sidst på året i de perioder, hvor der finder afstrømning sted. Hvis det samtidigt antages, at den udvask-
ningsreducerende effekt er ligeligt fordelt i de to perioder, vil de syv måneders overlap (1. januar til 31. juli) 
mellem efterafgrøder og GLM 8 brak svare til, at overlappet vil udgøre halvdelen af den årlige effekt dvs. 
17 kg N/ha. Antagelsen om en ligelig fordeling af effekten mellem første og sidste afstrømningsperiode på 
et år er ikke nødvendigvis korrekt og vil bl.a. afhænge af jordtype og klima. 

LBST forventer ifølge bestillingen, at GLM 8 vil omfatte ca. 20.000 ha nye arealer med brak. Hvis hele dette 
areal blev etableret efter efterafgrøder, ville overlappet med halvdelen af estimatet fra Blicher-Mathiesen 
et al. (2020) svare til 340 tons N (20.000 ha x 17 kg N/ha). Estimatet for overlap ville være i samme størrel-
sesorden, hvis der blev taget udgangspunkt i overlappet bestemt ud fra effekten efterafgrøder, da en ge-
nerel årlig effekt af efterafgrøder på 33 kg N/ha (f.eks. Blicher-Mathiesen et al. (2021) også ville svare til en 
halvårlig effekt på 17 kg N/ha. 

Det er ikke muligt at give et estimat for, hvor stort et areal eller andel overlappet vil vedrøre, men det vur-
deres usandsynligt, at hele GLM 8 brakarealet vil overlappe med en forudgående efterafgrøde. En ændring 
af efterafgrødereglen forventes ikke at have betydning for størrelsen af det areal, der vil indgå i GLM 8.  
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3) LBST antager, at jordbruger i år 2 allerede har brugt de ønskede arealer, som han vil anvende til GLM 
8 elementet brak. Dvs. disse kan ikke bruges til efterafgrøder i år 2. Det betyder derfor, at der vil være 
væsentlig færre marker med efterafgrøder i år 2, hvor det vil være attraktivt at lade efterafgrøder efter-
følges af slåningsbrak i år 3.  

Svar: Brakken under GLM 8 kan ifølge bestillingen ikke omlægges år 1, men derefter kan den i princippet 
omlægges og f.eks. flyttes med rundt i sædskiftet. Det må dog antages, at arealet der braklægges, i videst 
muligt omfang tages fra den mindst dyrkningsegnede og rentable jord, og at brakken derfor forbliver på 
samme areal i de efterfølgende år. Der er således ikke et generelt incitament til at genopdyrke et braklagt 
areal, men ved f.eks. erhvervelse af yderligere jord, kan det være mere hensigtsmæssigt at udlægge andre 
arealer til brak under GLM 8. Alt i alt forventes dog, at dette kun vil ske i meget begrænset omfang. Anta-
gelsen om, at der i år 2/år 3 vil være væsentligt færre marker med overlap mellem efterafgrøder og GLM 
8 elementet brak synes derfor korrekt. 

 

Forbehold 

Det skal understreges, at ovenstående beregninger og vurderinger er foretaget uden detaljeret indsigt i, 
hvordan indsatskrav og effekt fastsættes administrativt på nationalt og regionalt plan. Forudsætninger og 
de deraf afledte vurderinger kan derfor være baseret på et grundlag, der afviger fra den administrative 
praksis, der anvendes.   
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