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Linket til denne udgivelse er www.dst.dk/nytudg/10858  
 

Under halvt så meget jord ligger brak 

Braklægningen af den danske landbrugsjord er faldet drastisk i 2008 med 83.000 
hektar, som nu dyrkes med afgrøder, fx korn og foder. Det store fald på 54 pct. skyl-
des, at den obligatoriske udtagning af landbrugsjord er blevet fjernet for høståret 
2008, og at al braklægning med tilskud nu finder sted frivilligt. Udtagning er at tage 
et landbrugsareal ud af produktion, fx ved at braklægge arealet. 

Ikke længere 
 obligatorisk  
braklægning 

 
I stedet for braklægning har landmændene kunnet dyrke non-food afgrøder på udta-
get jord, hvor markerne sås, gødes og høstes helt som andre afgrøder, men hvor af-
grøden ikke må anvendes til dyrefoder eller fødevarer. Non-food afgrøder på udtaget 
landbrugsjord er faldet fra 30.000 ha i 2007 til kun 3.000 ha i 2008. Det samlede fald 
i udtaget landbrugsjord er dermed på 110.000 ha. 

Stort fald i non-food 
afgrøder på 

 udtaget landbrugsjord 

 
Udtaget landbrugsjord (braklægning og non-food afgrøder) 
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Den obligatoriske udtagning af landbrugsjord fra dyrkning blev indført i 1993 i for-
bindelse med en reform af EU’s landbrugspolitik, hvor hektarstøtten blev indført. For 
at få retten til hektarstøtte skulle landmænd over en vis størrelse udtage en del af 
deres jord. I perioden fra 1993 til 2007 var udtagningen gennemgående mellem 
150.000-220.000 ha svarende til ca. 6-10 pct. af landbrugsarealet. I 2008 er den ud-
tagne jord nede på under 3 pct. af landbrugsarealet. 

Hektarstøtten blev  
indført i 1993 

 
Denne udvikling har medført et stigende kornareal i 2008. Stigningen er på 55.000 
ha i forhold til 2007. Udviklingen dækker imidlertid over en meget stor stigning i 
vårbyg på 130.000 ha og en stigning i havre på 18.000 ha, mens vinterhvede og vin-
terbyg tilsammen falder med 97.000 ha. 

55.000 ha mere  
med korn … 

 
Arealerne anvendt til foder er også steget, især græs og kløver i omdrift med 43.000 
ha, græsarealer uden for omdriften med 21.000 ha og majs med 13.000 ha. 

… og 71.000 ha mere  
med foder 



Arealanvendelse 

2000 2007 2008*

   ha  

Samlet dyrket areal 2 647 2 663 2 683

Korn i alt 1 500 1 445 1 500
Vinterhvede 611 684 627
Vårhvede 8 8 10
Rug 50 30 29
Vinterbyg 145 169 129
Vårbyg 587 457 587
Havre 44 56 74
Triticale og andet korn til modenhed 55 42 44

Bælgsæd til modenhed 36 6 4

Rodfrugt i alt 115 84 82
Læggekartofler 5 5 4
Kartofler til melproduktion 23 21 19
Spisekartofler 12 16 17
Sukkerroer til fabrik 59 39 36
Foderroer 18 4 5

Raps i alt 99 180 173
Raps, ikke non-food 76 149 170
Raps, non-food 23 31 3

Frø til udsæd 79 87 79

Græs og grønfoder i omdriften i alt 433 471 521
Lucerne 5 4 4
Majs til foder 61 145 158
Helsæd 119 60 55
Græs og kløver 247 262 305

Gartneriprodukter 22 21 21

Græsarealer uden for omdriften 166 197 218

Udtaget areal i alt  214 184 74
Braklægning 191 154 71
Non-food 23 30 3

Øvrige afgrøder 6 18 15

* Foreløbige tal
 

Mere information  Se endelige tal fra Landbrugs- og gartneritællingen 2007 i Statistikbanken på 
www.dst.dk/stattabel/868. Statistikbanken vil blive opdateret samtidig med Land-
brugs- og gartneritællingen 2008 udkommer i februar 2009. Se også flere oplysninger 
om landbrug, gartneri og skovbrug i abonnementsserien Landbrug (Statistiske Efter-
retninger) og i årspublikationen Landbrug, der udkommer i september.  
 

De mest aktuelle tal for husdyr findes i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 321 med tal for 
svinebestanden pr. 1. juli 2008 og i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 318 med tal for 
kvægbestanden pr. 30. juni 2008. 
 

Kilder og metoder  Oplysninger om afgrøder i 2008 er hentet fra FødevareErhvervs opgørelse af ansøg-
ninger om enkeltbetaling, mens 2007-tallene er hentet fra landbrugs- og gartneri-
tællingen. 2007-opgørelsen omfatter kun bedrifter på mindst 5,0 ha eller mindst en 
tilsvarende værditilvækst, hvor 2008-opgørelsen omfatter alle bedrifter. 
 

Se flere oplysninger om landbrugs- og gartneritællingen på www.dst.dk/varedekla-
ration/811. 
 

Næste offentliggørelse  Afgrøder i dansk landbrug 2009 udkommer uge 33 i 2009 
 

Henvendelse  Karsten Larsen, tlf. 39 17 33 78, kkl@dst.dk 
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