
Bestøverbrak, blomsterbrak og 
MFO-bræmmer

Hvorfor MFO?
MFO (miljøfokusområder) i form af bestøverbrak, 
blomsterbrak og MFO-bræmmer hjælper de bestø-
vende insekter med føde i de perioder, hvor den 
blomstrende afgrøde ikke blomstrer. Man skal sørge 
for at der er plantearter, som blomstrer på andre 
 dspunkter end afgrøden, og sammensætningen af 

frøblanding skal give blomster gennem hele bier-
nes ak  ve sæson. Det kan være afgørende for de 
bestøvende insekters mulighed for at gennemføre 
deres livscyklus i landbrugsområder, og de kan sikre, 
at honningbierne ikke behøver blive fl y  et bort på 
grund af manglende pollenforsyning i området. 

Det er et krav for at modtage den del af areal  lskud-
det, der udbetales som grøn stø  e, at ejendomme 

med mere end 15 ha i omdri  sareal skal udlægge 
5% af arealet som miljøfokusområde (MFO) De de-
taljerede regler kan ses i Vejledning om grøn stø  e 
på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (www.lbst.dk). 

Hvor skal de placeres?
MFO-arealer kan med fordel bruges  l at udfylde 
hjørner og skæve vinkler i markerne. De kan læg-
ges på de mindst produk  ve dele af markerne, og 
de kan udlægges som bræmmer langs hegn, veje og 
skel. De kan også lægges langs de 2 meter bræmmer 
langs vandløb, som er krævet i vandløbsloven. De 
kan i alle  lfælde tjene  l at udre  e markskel.

Hvad skal man så?
Plantevalget a  ænger af forholdene. Det skal 
 lstræbes, at der er blomster, som er a  rak  ve for 

insekter gennem hele sæsonen.  

Værdi for landmanden
MFO-brak kan være af stor værdi, idet det med-
virker  l en forøgelse af antallet af bestøvende 
insekter på ejendommen. Sam  dig sikres livs-
kra  ige bestande af enlige bier, humlebier og 
honningbier.
MFO kan udløse grøn stø  e, give bedre udby  er 
på de øvrige arealer, samt medvirke  l reduce-
rede maskinomkostninger.

Værdi for biavleren
MFO-brak kan medvirke  l at sikre bierne stabile 
fødekilder gennem hele sæsonen.

Hjulkrone er en af de planter man kan 
så  l bierne. Foto Mar  n Lesak.



Flere frøfi rmaer  lbyder gode blandinger  l forskel-
lige formål og priser. 

Hvordan skal de behandles?
For at få en sikker etablering af MFO-brak, er det af-
gørende med et godt såbed. Ved lav udsædsmæng-
de sikres lys og lu   mellem planterne. Det  llader 
også fremspiring af frø fra den lokale frøpulje, og 
giver redepladser  l lærker og føde og tørrepladser 
 l agerhøns. 

Slåning og eventuel let jordbehandling for at frem-
me frøspiring og blomstring bør ske uden for biernes 
ak  ve periode. Der er i reglerne for MFO-krav  l be-
handlingen, således at man kan have bestøverbrak i 
to år, e  erfulgt af et år med slåningsbrak. 

Økonomien, udby  e for landmanden
Det er et krav for at modtage ”grøn stø  e”, at der 
udlægges arealer med MFO på ejendomme over 15 
ha omdri  sareal.
MFO-arealer kan med fordel bruges  l at re  e 
skæve vinkler i markerne, udfylde vanskeligt  lgæn-
gelige hjørner og småarealer. Dermed kan der o  e 

spares maskinomkostninger.
Undersøgelser har vist, at man kan opnå samme ud-
by  e af afgrøder ved at udlægge op  l 8% af area-
lerne som vildtvenlige  ltag i kra   af fl ere ny  edyr 
herunder bestøvende insekter. Desuden kan MFO-
arealer være af stor betydning for fugle og jagtbart 
vildt.
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Honningurt er også populær blandt humlebierne. 
Foto Rolf Tulstrup Theuerkauf.
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