
Sådan skal 4 % brakkrav udmøntes i praksis
- v. Kirsten Larsen, planteavl, Velas



Formålet med GLM-8 kravet er ”at skabe mere biodiversitet på bedriften i forhold til i dag”.

Du skal årligt udlægge mindst 4 % af dit omdriftsareal med ikke- produktive elementer i form af:
1. Markkrat 
2. GLM-landskabselementer,  søer og fortidsminder 
3. 3-m bræmmer 
4. Markbræmmer 
5. Småbiotoper 
6. Brak: slåningsbrak, blomsterbrak, bestøverbrak

Ikke-produktive elementer skal ligge på omdriftsareal
Ingen landbrugsproduktion 
Skal være udlagt hele året fra 1. januar til 31. december
Alt tæller 1:1

Hvad er rammerne for GLM 8-kravet?



Hvor skal de ikke-produktive elementer ligge?

Tænk regler Tænk biodiversitet

Foto: Inger Leitzke, Velas 

Tænk økonomi

Tænk elementerne sammen!



Tænk biodiversitet 

Generelle anbefalinger: 

https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/natur

Find inspiration:

1. Bevar eksisterende naturarealer
- krat, enge, overdrev,

2. Pas på småbiotoper
- vej- og markkanter, levende hegn, 

vandhuller, udyrkede bufferzoner
- undgå slåning maj- august ved 

blomstrende arter

3. Tag ukurante arealer ud af dyrkningen
- tørre, sandede områder
- arealer op ad eksisterende natur
- læg stendynger

https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/natur


Tænk biodiversitet

https://pub.dof.dk/publikationer/447/download/2022-fuglevenlig-brak-en-praksisnaer-guide

Find inspiration: 
Fuglevenlig brak: 

1. Start dine brakmarker fra nul – de må ikke starte med græs
- giver naturlig variation, flere urter, lavere og mere åben vegetation

2. Spred halvdelen af brakarealet ud på ejendommen – læg resten i én mark
- flere forskellige levesteder  - levested for fx sanglærker – åbne vidder

3. Udlæg våde lavninger på marken incl. de nærmeste omgivelser 
- viber

4. Placer brakstriber ind mod eksisterende natur eller til opdeling af store marker
- 3-10 m buffer

5. Udlæg lærkepletter i dine kornafgrøder
- 100-150 m2 bare pletter 

6. Bevar næringsfattige brakmarker samme sted i flere år. Flyt eller omlæg andre

https://pub.dof.dk/publikationer/447/download/2022-fuglevenlig-brak-en-praksisnaer-guide


Markkrat:
- Eksisterende, etableret senest 1. juni 2022
- 0,01 – 0,5 ha
- Mindst 10 m på korteste led
- Mindst 5 m til markkanten
- Mindst 75 % træer og buske
- Må afgræsses

GLM-elementer:
- Beskyttede
- Må ikke ændre tilstanden 
- Skal vedligeholdes

Markkrat og GLM-elementer på omdriftsarealer

GravhøjSøMergelgrav



3-m bræmmer og markbræmmer på omdriftsarealer

Markbræmmer
- 1-20 m (fx inkl. 3-m bræmme)
- Samme krav som brak
- Max grænser for andel indenfor en mark 
- Derfor ikke så relevante – brug brak i 

stedet for

3-m bræmmer 
- Langs udpegede søer og vandløb
- Ingen dyrkning, jordbehandling, gødskning
- Slås en gang årligt



Småbiotoper på omdriftsarealer

Læhegn og markvej: 
Lav en 3-5 m bred bræmme

Foto: Birthe Thordahl Christensen, Velas 

Markkrat: 
Lav en buffer fx blomsterstriber langs krattet 

Foto: Birthe Thordahl Christensen, Velas 

Småbiotop:
- Nye områder
- Ingen landbrugsaktivitet
- Fx uslået græs, gro til med træer 

og buske, våde huller, 
- Tilplante med træer og buske
- 0,01- 1 ha
- Max grænser for andel indenfor 

en mark 
- Søg genopdyrkningsret
- Undtaget fra rydningspligten

Maskiner kan ikke 
komme forbi

Lav en bræmme ud mod marken

Foto: Birthe Thordahl Christensen, Velas

Lad et vådt område ligge Plant et nyt læhegn
Foto: Birthe Thordahl Christensen, Velas Foto: Birthe Thordahl Christensen, Velas



Brak på omdriftsarealer

Slåningsbrak:
- Slås en gang årligt, evt. opstakning
- Forbud mod slåning 1. maj – 31. juli
- Selektiv slåning fx tidsler
- Ingen produktion
- Ingen krav til plantedække, stub, græs, 

efterafgrøder (kun i 2023) 

Blomsterbrak/bestøverbrak:
- Jordbehandling og sås med blomsterblanding 

senest 30. april
- Må ligge i 2 år eller fx overgå til slåningsbrak
- Bryder permanent græs

Fra en liste

Vildeng-blanding
Foto: Inger Leitzke, Velas

Blanding skal bestå af 

Blomsterbrak Mindst 2 frø- og 
nektarproducerende arter

Bestøverbrak Mindst 3 pollen- og 
nektarrige arter fra en 
liste

Ukurante hjørner skæres fra



Budget, Gns. 
Kr. pr. hektar

Bruttoudbytte (85 hkg *175 kr) 15.000

Stykomkostninger - 6.000

Dækningsbidrag 9.000

Brændstof
Vedligehold
Forrentning og afskriv
Løn
Arbejds- og maskinomk. i alt

- 800
- 800

- 1.700
- 1.400
- 4.700

Resultat efter arbejds- og 
maskinomk.

4.300

Mistet indtjening på udtaget areal – marginal betragtning



Budget, Gns. 
Kr. pr. hektar

Ved udtagning af 1 hektar gennemsnits jord Mistet indtjening 
Kr. pr. hektar

Bruttoudbytte (85 hkg *175 kr) 15.000

Stykomkostninger - 6.000

Dækningsbidrag 9.000

Brændstof
Vedligehold
Forrentning og afskriv
Løn
Arbejds- og maskinomk. i alt

- 800
- 800

- 1.700
- 1.400
- 4.700

Resultat efter arbejds- og 
maskinomk.

4.300 A: Ved 100 % maskinstation (4.700 kr)
B: Brændstof, vedligehold og løn (3.000 kr)
C: Brændstof og vedligehold (1.600 kr)

4.300
6.000
7.300

Mistet indtjening på udtaget areal – marginal betragtning

Andet:
Manglende foder til grise: 85 hkg * 20 kr pr hkg = 1.700 kr pr ha
Manglende harmoniareal: Ekstra transport af gylle til nabo = 200-600 kr pr ha



Hvor skal brakken ligge og hvad koster det?



Ændring
Kr. pr. hektar

Marker/områder med lavt udbytte 20 % lavere udbytte (15 hkg/ha * 175 kr/ha) -2.625 

Hvor skal brakken ligge og hvad koster det?



Udbytte kort

Vårbyg 2021 Vinterraps 2022



Ændring
Kr. pr. hektar

Marker/områder med lavt udbytte 20 % lavere udbytte (15 hkg/ha * 175 kr/ha) -2.625 

Marker/områder med græsukrudt Sparet planteværn +500

Våde huller/skovkanter
Små marker
Ukurante arealer
Kiler/sprøjtespor der ikke går op

Tidsforbrug:
Udsætte såning/omsåning mm
Tager ca 50 % så lang tid at dyrke (3,5 timer * 200 kr)
Trekanter tager ca 50 % længere tid at dyrke (3,5 t *200 kr)
Overlap. Ekstra tidsforbrug og stykomkostninger

-1.000
-700
-700

-500-1.000

Hvor skal brakken ligge og hvad koster det?



Arbejdsopgave Mark form 10 ha 2 ha 0,5 ha

5 furet vendeplov 1:2 1,19 1,34 1,76

trekant 1,41 1,76 2,43

4 m kombisåmaskine 1:2 0,71 0,77 0,91

trekant 0,75 0,85 1,06

Tidsforbrug – total antal timer pr. hektar

Små marker tager ca. 50 % længere tid at passe
Irregulære marker tager ca. 50 % længere tid at passe

Regnearket DRIFT



Ændring
Kr. pr. hektar

Marker/områder med lavt udbytte 20 % lavere udbytte (15 hkg/ha * 175 kr/ha) -2.625 

Marker/områder med græsukrudt Sparet planteværn +500

Våde huller/skovkanter
Små marker
Ukurante arealer
Kiler/sprøjtespor der ikke går op

Tidsforbrug:
Udsætte såning/omsåning mm
Tager ca 50 % så lang tid at dyrke (3,5 timer * 200 kr)
Trekanter tager ca 50 % længere tid at dyrke (3,5 t *200 kr)
Overlap. Ekstra tidsforbrug og stykomkostninger

-1.000
-700
-700

-500-1.000

Marker, der ligger længst væk Transport på vejene:
Korn med gylle og halmbjærgning:
10 ha 3 km væk: 200-250 kr pr. ha pr. km pr år
3 ha 5 km væk: 400 kr pr. ha pr. km pr år

-650
-2.000

Hvor skal brakken ligge og hvad koster det?



Transportomkostning – Eksempel: korn med gylle og bjærgning af halm

Markens størrelse har stor betydning Afstand har stor betydning

SEGES



Ændring
Kr. pr. hektar

Marker/områder med lavt udbytte 20 % lavere udbytte (15 hkg/ha * 175 kr/ha) -2.625 

Marker/områder med græsukrudt Sparet planteværn +500

Våde huller/skovkanter
Små marker
Ukurante arealer
Kiler/sprøjtespor der ikke går op

Tidsforbrug:
Udsætte såning/omsåning mm
Tager ca 50 % så lang tid at dyrke (3,5 timer * 200 kr)
Trekanter tager ca 50 % længere tid at dyrke (3,5 t *200 kr)
Overlap. Ekstra tidsforbrug og stykomkostninger

-1.000
-700
-700

-500-1.000

Marker, der ligger længst væk Transport på vejene:
Korn med gylle og halmbjærgning:
10 ha 3 km væk: 200-250 kr pr ha pr km pr år
3 ha 5 km væk: 400 kr pr ha pr km pr år

-650
-2.000

Jagtleje Ekstra indtægt ved mere biodiversitet +100

Øget effektivitet Øvrige marker passes bedre

Fjernbrak Lav beregning – husk kontrakt 

Køb af jord Lav beregning

Hvor skal brakken ligge og hvad koster det?



Konklusion

Tænk regler

Tænk biodiversitet

Foto: Inger Leitzke, Velas 

Tænk økonomi

1. Anvend eksisterende markkrat, GLM-arealer og 3 m bræmmer

2. Udlæg nye småbiotoper på små ukurante arealer op ad eksisterende 
natur

3. Udlæg brak på arealer med lavest udbytte og/eller ekstra 
omkostninger

4. Anvend fjernbrak – hvis der er en væsentlig økonomisk fordel

5. Køb jord hvis der er en væsentlig økonomisk fordel




