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NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i bestilling af 30. august 2013 anmodet om en redegørelse for 

miljøeffekten af introduktion af etårig brak, som det eneste element ved grønning af EU’s 

landbrugsreform. Der tages i bestillingen udgangspunkt i at der af det eksisterende landbrugsareal 

udlægges 5 % brak på bedrifter med over 15 ha, svarende til i alt 110.000 ha brak. Herfra skal ifølge 

NAER trækkes det nuværende brakareal på ca. 10.000 ha, således at det yderligere brakareal udgør 

100.000 ha. 

Effekter af braklægning på miljø og biodiversitet vil i høj grad være afhængig af på hvilke steder i 

landskabet brakken etableres og hvilke afgrøder brakken erstatter (Levin og Jepsen, 2010). Dette 

gælder hvad enten der er tale om effekter på udledninger af kvælstof eller fosfor til vandmiljøet, 

udledning af klimagasser eller biodiversitet. Der er her taget udgangspunkt i en gennemsnitssituation 

svarende til effekten af udtagning af højbundsjord og lavbundsjord til ugødet græs, således som denne 

blev beregnet i 2012 i forbindelse med Kvælstofudvalgets arbejde (Andersen et al., 2012; Jensen et al., 

2012; Olesen et al., 2012) og som grundlag for Regeringens klimaplan (Olesen et al., 2013). Da 

fordelingen af braklagt areal mellem højbundsjord og lavbundsjord ikke kendes, er det her skønnet at 

denne vil fordele sig med 5.000 ha til lavbundsjord og 95.000 ha til højbundjord. Udtagningen af 

lavbundsjord forudsætter at der ikke ændres på dræningen. Det forudsættes at udtagningen af 

højbundsjord er ligeligt fordelt på sandjord og lerjord. 

Det forudsættes endvidere, at der ved øget braklægning ikke sker nogen ændring i det samlede 

husdyrholds størrelse, og dermed i mængden af N i husdyrgødning. Braklægning forudsættes dermed 

alene at reducere anvendelsen af N i handelsgødning. Det forudsættes at der kan spares 146 kg N/ha 

uanset jordtype (Olesen et al., 2012).  

Det antages at ammoniakfordampningen ved udbringning af handelsgødning udgør 1,5 %, således at der 

ved braklægning spares 2,19 kg N/ha i ammoniakfordampning. På et samlet yderligere braklagt areal på 

100.000 ha giver dette en reduktion i ammoniakfordampning på 219 ton N. 

Andersen et al. (2012) angiver effekten af udtagning af højbundsjord i omdrift til 34 kg N/ha for lerjord 

og 61 kg N/ha for sandjord. Et vægtet gennemsnit på landsplan, hvor ca. 60% er sandjord (JB 1-4) og ca. 

40% lerjord (>JB 4), giver en gennemsnitlig effekt i rodzonen på ca. 50 kg N/ha. Det vil sige, at der kan 

regnes med, at udvaskningen reduceres med ca. 50 kg N/ha ved udtagning af højbundsjord. På 

lavbundsjord er forholdene langt mere variable end på højbundsjord, som følge af forskelle i 

dræningsgrad, mineraliseringspotentiale og hydrologiske forhold. Udtagning af lavbundsjorde, hvor der 

som følge af høj denitrifikation i forvejen er lav udvaskning, vil ikke reducere udvaskningen væsentligt. 

Effekten af udtagning afhænger endvidere af, hvad der dyrkes på arealerne inden udtagning. Der vil 

maksimalt kunne opnås en effekt svarende til effekten af at udtage højbundssandjord (Andersen et al., 

2012), hvorved effekten kan variere fra 0 til ca. 60 kg N/ha. Med de ovenfor nævnte forudsætninger, 

hvor 5.000 ha lavbundsjord og 95.000 ha højbundsjord udtages, vil den samlede årlige udvaskning fra 

rodzonen blive reduceret i størrelsesordenen 4.750-5.050 tons N, eller ca. 5.000 tons N. Det skal 

understreges at en effekt i denne størrelsesorden kun opnås ved udtagning af landbrugsjord i omdrift. 

Det kan endvidere tilføjes, at såfremt de ca. 50.000 ha 10 m randzoner indgår som en del af de 100.000 

ha, der tænkes braklagt, forventes den samlede effekt at blive reduceret i forhold til de ca. 5.000 tons N, 

idet foreløbige analyser viser, at en del af det areal, der er udtaget til randzoner, udgøres af andet end 
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landbrugsjord i omdrift, som f.eks. permanent græs uden N-norm, skov, arealer med tilsagn under 

miljøordningerne mm. Disse typer af arealer har lavere udvaskning end omdriftsarealer, hvorved 

udtagning af disse ikke reducerer udvaskningen så meget som hvis der udtages arealer i omdrift. Den 

samlede udvaskningsreduktion fra de ca. 50.000 ha 10 m randzoner er under udarbejdelse.  

Fosfortabet fra de udtagne arealer vil, såfremt disse overgår til en permanent bevoksning - og hvis 

virkemidlet sættes ind på erosionstruede arealer - kunne reduceres med 0,06-0,25 kg P/ha (Jensen et 

al., 2012). Effekten ved udtagning af arealer på højbundsjord, hvor der er risiko for fosfortab via 

vandafstrømning gennem makroporer til dræn, skønnes til 0,05 – 0,25 kg P/ha, en effekt der hidhører 

fra ophør af dyrkning og jordbearbejdning (Jensen et al., 2012). Den udvaskning, der er relateret til 

størrelsen af jordens fosforpulje, vil derimod kun ændres meget lidt og meget langsomt, da et braklagt 

areal vil være i P balance (ugødet men også uden P bortførsel med afgrøderne). Den samlede effekt kan 

ikke kvantificeres, da vi ikke kender sammenfaldet mellem risikoområder og potentialet for udtagning. 

Ud over en effekt på i størrelsesordenen 6-38 ton P/år, der forventes opnået ved udlægning af 10 m 

randzoner (Kronvang et al., 2011), vurderer vi, at effekten af yderligere braklægning være yderst 

begrænset og ikke kvantificerbar. 

Ved udtagning af højbundsjord til græs forudsættes en reduktion i lattergasemissioner på 823 kg CO2-

ækv/ha og en kulstoflagring på 1833 kg CO2/ha (Olesen et al., 2013). Ved udtagning af lavbundsjord 

med fortsat dræning forudsættes en reduktion i lattergasudledninger på 762 kg CO2-ækv/ha og en 

kulstoflagring svarende til 1833 kg CO2/ha. For begge jordtyper forudsættes en besparelse i 

energiforbruget svarende til 300 kg CO2/ha. For et samlet braklagt areal på 100.000 ha vil dette 

indebære en reduktion i lattergasemissioner på 81.900 ton CO2-ækv, en øget kulstoflagring svarende til 

en reduktion af CO2-udledninger på 183.300 ton CO2, og en brændstofbesparelse svarende til 30.000 

ton CO2. 

Undersøgelser af placeringen af græsbrakmarkerne under den obligatoriske EU brak-ordning 1992-

2007 viser, at brakken i særlig grad blev placeret på marker med forholdsvis stor hældning eller på 

vådbund, og i mindre grad i forhold til arealernes bonitet eller nærhed til omkringliggende natur 

(Odgaard et al. 2013). Dette forhold kan skyldes, at brakarealerne i langt overvejende grad blev placeret 

indenfor den enkelte bedrift, hvortil brakforpligtelsen var tilknyttet, og at den forholdsvis begrænsede 

anvendelse af fjernbrak gjorde, at de braklagte arealer blev placeret både i egne af landet med sandede 

såvel som mere lerede jorder, og i områder med såvel høj som lav andel af naturarealer. Opgørelserne 

viser, at brakkens effekt på biodiversiteten var størst på skråninger og i vådbundsområder, som er 

vigtige for biodiversiteten (Erenskjold 2013a,b), men indikerer samtidig at en geografisk målrettet 

ordning med prioritering af braklægning i tilknytning til eksisterende natur kunne have haft en større 

effekt på beskyttelsen af biodiversiteten end den generelle ordning. Dette understøttes af Kristensen og 

Pedersens (2008, 2009) opgørelser af andelen af genoppløjede brakarealer efter afskaffelsen af den 

obligatoriske braklægning, som var væsentlig mindre indenfor Natura 2000 områder end udenfor.  
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