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1. Nyt siden sidst 
1.1 Nyt siden 2017 

Herunder kan du læse om de væsentligste ændringer af kontrollen af direkte støtte siden 2017. 
 
Aktiv landbruger 

Der er stadig et krav om, at ansøgere udfører en landbrugsaktivitet i sin virksomhed. Men reglen om personer, som driver 
virksomhedstyper på negativ listen som udgangspunkt ikke er aktive landbrugere, bortfalder. Kontrollen af aktiv landbruger 
skal derfor ikke gennemføres i 2018. 
 
Vildtafgrøder 

Et areal, der er udsået med en vildtafgrøde, er støtteberettiget til grundbetaling. 

 

Minivådområder 

Der kommer et nyt tilsagn i Landdistriktsprogrammet i 2018, minivådområder. Et minivådområde er drænvirkemiddel, der 

renser drænvandet for kvælstof inden det bliver ledt ud i vandmiljøet. Ansøgningsfristen udløb d. 3. april. Ansøgere kan 

begynde etableringen for egen regning og risiko, når de har sendt ansøgning om tilsagn til minivådområder.  

 

Ændring i støttesats for unge nyetablerede landbrugere 

Støttesatsen for unge nyetablerede landbrugere er hævet til ca. 1.100 kr. per ha.  

 

Ændring i støtteperioden for unge nyetablerede landbrugere 

Den 5-årige støtteperiode regnes nu fra det første år, den unge nyetablerede landbruger søger støtte. Tidligere blev 

perioden regnet fra etableringsåret.  

 

Artikel 32 og grundbetaling 

Du skal oplyse ansøger om, hvorfor et areal der ikke er støtteberettiget til grundbetaling og samtidig er dækket af ”artikel32 

afvist”-laget ikke er støtteberettiget til grundbetaling under artikel 32. Dette gør du ved i bemærkninger til observationen at 

skrive den begrundelse for ”afslaget”, som fremgår af sagsbehandlerens bemærkninger til dig. 

 

Du skal alene ændre afgrødekode i forbindelse med artikel 32, når der er tale om en åbenlys fejlindberetning eller når hele 

marken (> 75 %) er støtteberettiget til grundbetaling uden artikel 32. 

 
Vandløb 

Vandløb og afvandingskanaler, som er hel eller delvist uden plantedække, er ikke støtteberettigede til grundbetaling. Dette 
gælder uanset om vandløbet har en bredde på højst to meter fra kronekant til kronekant, ikke er hegnet fra på begge sider, 
ikke er tæt bevokset med træer eller buske, og ikke forhindrer den landbrugsmæssige udnyttelse af marken, som vandløbet 
er beliggende i. 
 
Grøfter, grøblerender og lignende er støtteberettigede, hvis de er under 2 m brede, ikke er hegnet fra på begge sider, ikke 
er tætbevokset med træer og buske og ikke forhindrer den landbrugsmæssige udnyttelse af marken, som grøften er 
beliggende i.  
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2. Direkte arealstøtte 
 

2.1 Ordninger for direkte arealstøtte 

Der er mulighed for at søge direkte arealstøtte under følgende ordninger: 

 Grundbetaling 

 Unge nyetablerede landbrugere 

 1-årig ø-støtte 

 Grøn støtte 

 Slagtepræmie for kvier, tyre og stude 
 
I denne instruks indgår grundbetaling, unge nyetablerede landbrugere og 1-årig ø-støtte. Grøn støtte fremgår af særskilt 
Instruks 3. Slagtepræmie for kvier, tyre og stude ikke er en del af arealkontrollen. 
 

2.2 Krav, der skal opfyldes for at få direkte arealstøtte 

Grundbetaling er betegnelsen for den grundlæggende støtteordning. Landbrugere, både personer og virksomheder kan 
søge om grundbetaling, hvis de råder over et landbrugsareal, og udfører mindst én landbrugsaktivitet inden for landbrugs- 
eller gartneriproduktion. 
 
For at få udbetalt grundbetaling er det et krav, at ansøger, udover at råde over et støtteberettiget landbrugsareal, har et 
tilsvarende antal betalingsrettigheder og opfylder minimumsbetingelserne for at modtage direkte betalinger. Det er muligt 
at få grundbetaling både for arealer, der anvendes landbrugsmæssigt og for braklagte arealer. 
 
Derudover vil unge, nyetablerede landbrugere kunne få forhøjet landbrugsstøtte i op til 5 år, hvis de ansøger om ekstra 
støtte, inden de fylder 41 år. 
 
Ø-støtte (1-årig) gives som ren EU-støtte i form af en ekstrabetaling oveni den årlige grundbetaling, som landbrugerne 
modtager pr. ha på deres landbrugsjord. 
 

2.3 Aktiv landbruger 

Ansøger skal udføre en landbrugsaktivitet for at være aktiv landbruger og dermed få udbetalt direkte støtte.  

Landbrugsaktiviteten skal være en eller flere af følgende: 

 Produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr 
til landbrugsformål 

 Arealer med permanent græs og græs i omdrift skal slås årligt inden for perioden 1. juni til 15. september 

 For braklagte arealer skal det være én af følgende aktiviteter: 
1) Forårsslåning minimum én gang årligt i perioden 1. april til 30. april. 
2) Sommerslåning minimum én gang årligt i perioden 1. august til 15. september 
3) Mekanisk jordbehandling og etablering af enten blomsterbrak eller bestøverbrak senest 30. april 

 Arealer med flerårige afgrøder skal vedligeholdes, så hovedafgrøden ikke hæmmes væsentlig af ukrudt 

 Arealer med permanente afgrøder skal årligt vedligeholdes i en god plantagemæssig stand, der sikrer, at 
hovedafgrøden ikke hæmmes væsentligt af ukrudt, og at opvækst af buskads fjernes fra afgrøderækkerne. 

 Lavskov skal stævnes mindst hvert tiende år 

 Produktion af juletræer og pyntegrønt med henblik på omsætning. Hvis arealerne ligger i fredskov, kan 
produktionen ikke betragtes som en landbrugsaktivitet 

 
 
Ansøgere, der kun har arealer omfattet af bestemmelserne i artikel 32  

Hvis du ved kontrollen underkender et eller flere arealer, så de resterende godkendte arealer alene består af arealer 
omfattet af undtagelsen efter artikel 32, skal du ikke betragte ansøger som aktiv landbruger, og ansøger er dermed ikke 
berettiget til at modtage grundbetaling. 
 
Du skal underkende alle arealer, du ikke allerede har underkendt af anden grund, med følgende observation 
 

 Ansøger har kun arealer omfattet af artikel 32 (1.6.1) 



Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 2. Direkte arealstøtte 7 

 

Hvis driften alene består af juletræsproduktion og artikel 32 arealer, kan juletræsproduktionen betyde, at ansøger er aktiv 
landbruger, hvis ansøger driver mindst 0,30 ha juletræer (må ikke være i fredskov) ved siden af sine artikel 32 arealer. 
 

2.4 Minimumskrav for at modtage direkte arealstøtte 

Det er et krav, at det støtteberettigede areal udgør mindst 2,00 ha for at ansøger kan modtage direkte arealstøtte.  
 
Hvis du konstaterer at det samlede støtteberettigede areal er under 2,00 ha på en kontrol, beregner CAP-TAS ikke 
overdeklaration. Dette skyldes, at ansøger, på trods af at det støtteberettigede areal er under 2,00 ha, godt kan opnå støtte 
alligevel, hvis ansøger i 2018 får godkendt støtte for mindst 300 euro i slagtepræmie for kvier, tyre og stude.  Der bliver 
taget stilling til det i den efterfølgende sagsbehandling. 
 

2.5 Betalingsrettigheder 

Ansøger kan kun få udbetalt Direkte støtte for et areal, der svarer til det antal betalingsrettigheder i ha, som ansøger råder 
over, når ændringsfristen udløber.  
 
Kontrolgrundlaget viser, hvor mange betalingsrettigheder, ansøger havde på det tidspunkt, du har trukket 
kontrolgrundlaget. Når du foretager de endelige beregninger i CAP-TAS, henter systemet oplysninger om 
betalingsrettigheder igen. Det betyder, at antallet af betalingsrettigheder godt kan være ændret.  
 
Betalingsrettighederne indgår i beregningerne af det endelige kontrolresultat. Det vil sige, at hvis ansøger har anmeldt et 
for stort areal i forhold til det areal, du har konstateret på kontrollen som støtteberettiget og i forhold til sine 
betalingsrettigheder, giver det anledning til høring, hvis det konstaterede areal er mindre end betalingsrettighederne.  
 
Bemærk, at for enkelte ansøgere fremgår betalingsrettigheder ikke i CAP-TAS. Dette skyldes, at ansøgers 
betalingsrettigheder ikke ligger endeligt fast enten som følge af, at ansøger har søgt om flere betalingsrettigheder fra den 
Nationale Reserve (NR), eller der foregår genberegning som følge af genoptagelsessager (GOP). I disse tilfælde bliver 
resultatet af kontrollen alene beregnet på baggrund af anmeldt og konstateret areal. 
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3. Grundbetaling 
 

Kontrolårsag a 
 

3.1 Mangler ved ansøgning 

Anden afgrøde  

Du skal altid ændre afgrøde til konstateret afgrøde, hvis du konstaterer arealer med en anden afgrøde på mindst 0,3 ha, 
Dog 100 m2, hvis å/ø-sag. Se mere i Instruks 1.  
 
Du skal også ændre afgrøde for arealer anmeldt som brak, der bliver anvendt produktionsmæssigt. Det kan, for eksempel 
være hvis der er sået en kornafgrøde på arealet, eller hvis arealet bliver afgræsset. I disse tilfælde skal du ændre afgrøde 
for arealer helt ned til 0,01 ha, også selvom sagen ikke er en å- eller ø-sag. Det modsatte gør sig også gældende, hvis 
ansøger har anmeldt MFO-brak. 
Bilag 1 har en oversigt over hvornår du skal omdøbe et areal til henholdsvis bar jord eller et brakareal til et produktionsareal. 
 
Rådighed og overlap 

Som udgangspunkt bliver rådighed kontrolleret i forbindelse med de administrative kontroller. Det er derfor i ikke noget, du 
skal kontrollere i forbindelse med den fysiske kontrol. Se nærmere vedrørende rådighed og overlap i Instruks 1 – afsnit 8. 
 

3.2 Mindste arealer 

En landbrugsparcel skal som hovedregel være mindst 0,30 ha for at være støtteberettiget. Der kan være flere 
støtteberettigede afgrøder på arealet. Se nærmere vedrørende kontrol af mindstearealer i Instruks 1.  
 

3.3 Ikke landbrug 

Arealer, hvortil der er søgt grundbetaling, skal være støtteberettigede landbrugsarealer hele kalenderåret. Arealerne skal 
drives landbrugsmæssigt. Det vil sige, der skal foregå en landbrugsaktivitet på arealet. 
 
Arealer, hvor der udøves en landbrugsaktivitet, er som udgangspunkt støtteberettigede. Hvis landbrugsaktiviteten bliver 
væsentlig hæmmet af andre aktiviteter i perioden 15. maj til 15. september, er arealet ikke støtteberettiget. Det skyldes, at 
arealet skal kunne anvendes med henblik på en landbrugsaktivitet i den periode.  
 
Et landbrugsareal er ikke støtteberettiget, hvis det skifter karakter til ”ikke landbrug” efter vækstsæsonen, selvom der har 
været en landbrugsaktivitet i vækstsæsonen. Det kan for eksempel være, hvis der bliver opført et hus eller plantet træer, 
herunder juletræer på arealet.  
 
Du skal derfor underkende alle ikke-landbrugsarealer, som er mindst 100 m2.  
 
Bemærk, at menneskeskabte konstruktioner beliggende i kanten af marken, skal du underkende helt ned til 10 m2 (se 
nedenfor). 
 
Menneskeskabte konstruktioner 

Veje, markveje, kørespor og lignende 
Veje belagt med grus, sten, asfalt eller andet hårdt materiale og de tilhørende vejrabatter er ikke støtteberettigede. Det 
samme gælder for arbejdsveje, køreveje, markveje og kørespor, hvis de er befæstede.  
 
Hvis du på et areal konstaterer en befæstet vej eller en markvej, skal du vælge observationen i IMK: 
 

 Befæstet vej eller markvej (3.1.1) 

 
Ubefæstede veje, markveje og kørespor er ikke støtteberettigede, hvis de er en del af et transportnetværk mellem 
bygninger og befæstede veje. Se Figur 2.1. 
 
Hvis du konstaterer en ubefæstet vej, markvej eller et kørespor, der er del af et transportnetværk på et areal, skal du vælge 
følgende observation i IMK: 
 

 Kørespor – del af transportnetværk (3.1.2) 
 
Alle andre ubefæstede veje, markveje og kørespor er støtteberettigede, hvis de er en del af den omkringliggende mark, 
og der foregår en landbrugsaktivitet på vejen.  
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Bemærk, at der er særlige regler med hensyn til kørespor og arbejdsarealer i lavskov og frugtplantager. Se mere i afsnit 
3.8 
 

 
 
Figur 2.1: Eksempel på kørespor (rød pil), som er del af et transportnetværk mellem bygninger og befæstet vej (blå pile). 
 
 
Tabel 2.1: Eksempler på veje, kørespor og plejespor som er henholdsvis støtteberettigede og ikke støtteberettigede 

Konstateret ved kontrollen 
Er vej/markspor/plejespor 
støtteberettiget 

Befæstet vej (asfalt, grus o.l.) Nej 

Markvej/markspor uden befæstning, hvor der ikke er en landbrugsaktivitet Nej 

Markvej/markspor uden befæstning, der fungerer som vej mellem bygninger/veje Nej 

Markvej/markspor uden befæstning, der ikke fungerer som vej mellem bygninger/veje, og 
hvor der er en landbrugsaktivitet.  

Ja 

Sprøjtespor, der også fungerer som adgangsvej til andre marker   Ja 

Sprøjtespor Ja 

 
Plejespor 
Plejespor (sprøjtespor, vandingsspor o.l.) er støtteberettigede også selvom det er ekstra opkørt. Det kan for eksempel 
være fordi det oftest er der, hvor ansøger kører ind og ud af marken. Hvis ansøger benytter er plejespor, når ansøger kører 
til en anden mark, er denne ”adgangsvej” også støtteberettiget.  
 
Trampestier 
Trampestier henover dyrkede arealer er tilladt. Stierne må ikke i væsentlig grad hindre normal drift af marken. De skal 
derfor have samme plantedække som resten af marken. Stien må ikke afskærmes eller hegnes fra den øvrige del af 
marken. Der må dog gerne være afmærkning af stien i begge ender af marken, og der må være opsat låge eller stente. 
 
Hvis du konstaterer en trampesti, der i væsentlig grad hindrer landbrugsdriften, skal du underkende trampestien med 
følgende observation i IMK: 
 

 Rekreativt formål (3.4.7) 
 
Bygninger og anlæg 
Bygninger og anlæg (vindmølle, elmast o.l.), som er over 100 m2, er ikke støtteberettigede.  
 

 Bygning/anlæg (3.1.3) 
 
Du har mulighed for at vælge særlige observationer for vindmøller og elmaster i IMK: 
 

 Vindmølle (3.1.8) 
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 Elmast (3.1.9) 
 
Solceller 
Arealer med solceller eller solcelleanlæg er støtteberettigede, hvis solcellerne er opstillet, så de ikke hindrer 
landbrugsmæssig udnyttelse. Det vil sige der kan være landbrugsaktiviteter så aktivitetskravet er opfyldt. 
 
Hvis solcellerne hindrer den landbrugsmæssige udnyttelse, er arealer med solceller ikke støtteberettigede. Du skal i disse 
tilfælde vælge følgende observation: 
 

 Solcelleanlæg (3.1.10) 
 
Lufthavne, start- og landingsbaner  
Græsarealer, som anvendes til start og landingsbaner er ikke støtteberettigede, hvis arealerne er slået/tromlet plant og/eller 
der er installationer i form af lys langs arealerne. Hvis banen har en sådan karakter, at den kan sidestilles med en befæstet 
vej, og den ikke anvendes til dyrkning af græs, skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Landingsbane (3.1.11) 
 

Bemærk, at sikkerhedszoner omkring landingsbanerne som udgangspunkt vil være støtteberettigede, hvis de anvendes 
landbrugsmæssigt og aktivitetskravet er opfyldt. 
 
Stendige/jorddige og lignende 
Stendiger/jorddiger er ikke støtteberettigede. Du underkender diger med observationen: 
 

 Stendige/jorddige o.l. (3.1.5) 
 

Containerpladser og lignende 
Arealer, der anvendes til gartneriproduktion er støtteberettigede, hvis planterne har forbindelse til den underliggende jord. 
 
Arealer, hvor planterne dyrkes for eksempel i potter og dermed ikke er i forbindelse til den underliggende jord, er ikke 
støtteberettigede. Det gælder for eksempel for containerpladser og lignende. Læs mere om gartneriafgrøder i afsnit 3.7. 
 
Hvis du ved kontrollen konstatere en containerplads, skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Containerplads (3.1.7) 
 
Militære øvelsesområder 
Militære øvelsesområder er kendetegnet ved hyppig ikke-landbrugsmæssig aktivitet. Dyrkningen af græs er derfor ofte 
hæmmet. Militære øvelsesområder omfatter blandt andet skydebaner, feltskydebaner, skydeterræn, øvelsesareal med 
intensiv aktivitet, for eksempel kørsel med bæltekøretøjer. 
 
Du underkender militære øvelsesområder med observationen: 
 

 Militært øvelsesområde (3.1.13) 
 
Hvis der foregår en landbrugsaktivitet på arealet er arealet dog støtteberettiget. Det kan for eksempel være afgræsning 
eller slåning.  
 
Menneskeskabte konstruktioner under 100 m2 i kanten af marken  
EU har stillet krav om at der ikke må være menneskeskabte konstruktioner i markblokken. Heller ikke selvom de er under 
100 m2. Ordet ”konstruktion” skal forstås helt bogstaveligt. 
 
Det er ikke umiddelbart muligt at lave observationer på under 100 m2 i IMK. Der er dog en undtagelse i forhold til 
menneskeskabte konstruktioner under 100 m2, men over 10 m2, hvis disse er beliggende i kanten af marken. Hvis du ved 
kontrollen konstaterer et sådant fradrag, skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Menneskeskabt konstruktion i kanten af marken (under 100 m2 – ned til 10 m2) (3.1.12) 
 
Træer og skov 

Klynge af træer eller buske 
Klynger af træer og buske er ikke støtteberettigede.  
 
En klynge er defineret som arealer over 100 m2 med træer eller buske over 1 meter i højden, hvor trækronerne eller 
buskene ses som sammenvoksede på ortofoto eller ved besigtigelse af arealet.  Se Figur 2.2 og 2.3 nedenfor.  
 
Du skal opgøre arealet ved at trække lige linjer mellem de yderste træstammer eller buske i klyngen. Se Figur 2.2 nedenfor.  
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Du underkender klynge af træer med observationen: 
 

 Klynge af træer over 100m2 (3.2.1) 
 
Du skal ikke regne træstubbe og buske under en meter med ved opgørelsen af klynger.  
 
Du skal underkende arealet, hvis træstubbe eller buske hindrer landbrugsaktiviteten på et areal større end 100 m2. Se 
afsnit 3.6 om landbrugsaktivitet på brakarealer eller afsnit 3.7 om landbrugsaktivitet på dyrket areal.  
 
Du må ikke tælle fritstående træer med i klyngen. Træer og buske er fritstående, hvis trækronerne eller buskene på VHR, 
ortofoto eller ved besigtigelsen ikke når sammen, og de omgivet af græs eller anden landbrugsafgrøde.  
 
Klynger af træer og buske under 100 m2 skal indgå i opgørelsen af maksimalt 100 fritstående træer pr. ha.  
 
Vær opmærksom på at der gælder andre regler på permanente græsarealer, hvis klyngen er mindre end 500 m2. I stedet 
skal den indgå som en del af markblokkens støtteprocent. Læs mere om disse regler i delafsnit ”Markblokke med en 
støtteprocent” i afsnit 3.5. 
 
Du skal dog altid fratrække klynger på permanente græsarealer, hvis disse er større end 500 m2 eller hvis de er beliggende 
i kanten af marken. Det gør du med en af følgende observationer i IMK: 
 

 Klynge af træer/buske (> 500 m2) (4.4.1) 

 Klynge af træer/buske i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.4.2) 
  
Fritstående træer (Mere end 100 træer eller buske pr. ha) 
Arealerne skal holdes fri for træer og buske over 1 meter i højden. Der må dog være op til 100 spredte træer og buske per 
hektar. Bemærk, at reglen om 100 træer og buske pr. ha ikke gælder for arealer med permanent græs. Det vil sige (arealer 
med en markblokstøtteprocent. Her indgår træerne og buskene i din vurdering af markblokkens støtteprocent. Læs mere 
i delafsnit ”Markblokke med en støtteprocent” i afsnit 3.5. 
 
Hvis der er mere end 100 træer og buske pr. ha er arealet ikke støtteberettiget. Heller ikke selv om der er undervækst af 
græs. 
  
Du skal ikke medregne træer og buske under en meter i højden i optællingen af træer og buske.  
 
Du skal holde klynger af træer og buske uden for optællingen, når du beregner maksimalt 100 træer per hektar. Det vil 
sige, at du først skal fratrække arealer med klynger. Derefter skal du opgøre antallet af træer på den øvrige del af arealet. 
 
Eksempel: 
Græsmarken i Figur 2.4 er 1 ha. Der skal først fratrækkes 5 klynger, da kronerne er sammenvoksede, og fradragene er 
over 100 m2 (røde polygoner). Klyngerne består af henholdsvis 6, 7, 8, 14 og 16 træer og udgør tilsammen ca. 800 m2. På 
resten af arealet, som udgør 0,92 ha,er der 31 spredte træer. Det vil sige ca. 34 træer pr. ha (10.000/9.200m2 x 31). Der 
er ikke over 100 spredte træer pr. ha, og arealet med de spredte træer kan godkendes. 

Figur 2.3: Ingen klynge opmålt under 100 m2 Figur 2.2: Opmåling + fradrag af klynge over 100 

m2 
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Figur 2.4: Fradrag for klynge og optælling af 100 træer pr. ha 

 
Eksempel:  
Græsmarken i Figur 2.5 er 0,5 ha. På halvdelen af arealet, er der 30 træer på 0,25 ha. Der er således over 100 træer pr. 
ha, og arealet med træerne skal underkendes. Ved opmålingen skal du tage udgangspunkt i en grovinddeling af arealet. 
 

 
Figur 2.5: Fradrag for klynger og optælling af 100 træer pr. ha 

 
Du underkender arealer med mere end 100 træer eller buske pr. ha med observationen: 
 

 Mere end 100 træer eller buske pr. ha (3.2.2) 
 

Husk at på at på permanente græsarealer indgår fritstående træer altid i vurderingen af markblokkens støtteprocent. 
 
Remise/vildtremise 
Remiser og vildtremiser er ikke støtteberettigede til grundbetaling. Du skal vælge følgende observation i IMK: 
 

 Remise/vildtremise (3.2.3) 

 
Bemærk, at på permanent græs skal remiser/vildtremiser under 500 m2 indgå i vurderingen af markblokkens støtteprocent 
på samme måde som klynger (se ovenfor). 
 

Læhegn 
Læhegn er ikke støtteberettigede. I IMK vælger du observationen: 
 

 Læhegn (3.2.4) 
 
Bemærk, at på permanent græs skal læhegn under 500 m2 indgå i vurdering af markblokkens støtteprocent på samme 
måde som klynger (se ovenfor). 
 
Skov, skovarealer, fredskov 
Skov og skovarealer er ikke støtteberettigede til grundbetaling. Dette gælder uanset, om der er lyst fredskovspligt på 
arealet eller ej. Du skal bruge følgende observation i IMK: 
 

 Skov (3.2.5) 
 



Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 2. Direkte arealstøtte 13 

 

Der gælder dog særlige regler for arealer med tilsagn om tilskud til skovrejsning. Se afsnittet ”Skovrejsningstilsagn” 
nedenfor og for arealer med lavskov. Ligesom der er særlige regler for arealer med lavskov. Se mere i afsnittet om Lavskov  
 
Skovrejsningstilsagn 
Arealer med tilsagn om tilskud til skovrejsning er støtteberettigede på visse betingelser. Se delafsnit om 
”Undtagelsesbestemmelserne i artikel 32” i afsnit 3.4.  
 
Husk, at arealer med mere end tre juletræer pr. 100 m2 ikke er støtteberettigede. Heller ikke selvom juletræerne er under 
en meter høje. Du skal betragte disse arealer som juletræsarealer og dermed ikke støtteberettigede. Dette gælder også 
selvom juletræerne er plantet efter vækstperioden, og aktivitetskravet dermed er opfyldt. 
 
Lavskov 
Arealer med lavskov er støtteberettigede, hvis arealerne er tilplantet med en eller flere af de godkendte arter og arealet 
drives landbrugsmæssigt med henblik på stævning. Se mere om lavskov og øvrige støttebetingelser for lavskov 
efterfølgende 
 
Arbejdsarealer i skov 
Der kan som udgangspunkt ikke søges støtte til arealer i skov, der primært fungerer som arbejdsarealer i forbindelse med 
skovdriften. Hvis du vurderer, at landbrugsaktiviteten er væsentlig hæmmet af skovdriften, skal udvælge følgende 
observation i IMK: 
 

 Arbejdsareal i skov (3.2.8) 
 
Delarealer af arbejdsarealer i skov (>0,30 ha) kan dog være støtteberettigede, hvis der foregår en landbrugsaktivitet. Det 
kan, for eksempel være afgræsning eller slåning. 
 
Åbne, ikke-tilplantede arealer i skov 
Åbne arealer i skov (ikke tilplantede arealer) med græsdække, er støtteberettigede, hvis der er en landbrugsmæssig 
aktivitet på arealerne. 
 
Slåning eller afgræsning bliver normalt betragtet som en tilstrækkelig landbrugsmæssig aktivitet, hvis landbrugsaktiviteten 
ikke i væsentlig grad bliver hæmmet af andre aktiviteter.  
 
Vildnis, krat e.l. 
Tidligere landbrugsarealer, som ikke har været opdyrket i flere år og som har karakter af vildnis eller krat, er ikke 
støtteberettigede, hvis kravet om landbrugsmæssig aktivitet (aktivitetskravet) ikke er opfyldt. Hvis kontrollen sker før 16. 
september skal det vurderes om aktivitetskravet umiddelbart kan opfyldes, eller om marken skal markeres til efterkontrol. 
 
Kontrolløren skal vurdere om aktivitetskravet er opfyldt, hvis kontrollen sker efter 15. september. Det samme gælder for 
arealer, hvor aktivitetskravet kan påvises ikke at være overholdt på grund af forekomst af flerårige stauder (brændenælder 
og lignende) og enkelte træer og buske. 
 
Hvis du konstaterer et sådant areal på kontrollen, skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Tidligere landbrugsareal. Ikke opdyrket i flere år og aktivitetskravet kan ikke umiddelbart opfyldes 

(vildnis, krat e.l.) (3.2.10) 
 
Ikke-tilladte aktiviteter herunder oplagring/opbevaring 

Der skal være en landbrugsmæssig aktivitet, på arealer hvor der søges grundbetaling.  
 
Hvis arealerne også bruges til andre aktiviteter eller formål, må landbrugsaktiviteten ikke være væsentligt hæmmet af den 
anden aktivitet eller det andet formål. Det gælder dog ikke brak og lavskov. Det er aldrig tilladt med opbevaring på MFO-
brak, eller MFO-lavskov. Læs mere i Instruks 3. 
 
Typen af aktivitet og tidspunktet på året er blandt andet med til at afgøre, hvor lang tid landbrugsarealer kan bruges til 
andre formål end landbrugsdrift. Nogle aktiviteter kan ske uden tidsmæssig begrænsning mens andre aktiviteter højst må 
vare op til et år. Læs mere i eksemplerne herunder.  
 
Tilladte aktiviteter uden tidsmæssig begrænsning 
Det er tilladt at anvende arealerne til egne private ikke-organiserede aktiviteter, såsom:  

 Jagt  

 Ridning  
 

Arealet skal bruges til landbrugsmæssig drift i perioden 15. maj til 15. september. Det vil sige, at der skal være en 
landbrugsaktivitet. Plantedække må derfor ikke blive ødelagt eller fjernet, Hvis andre aktiviteter har en sådan karakter eller 
omfang, at plantedækket bliver ødelagt eller fjernet, skal ansøger straks udbedre skaderne og retablere plantedækket. 
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Tilladte aktiviteter i op til et års varighed på landbrugsarealer  
Det er altid tilladt at opbevare/oplagre landbrugsprodukter og jordbearbejdsningsmidler, som for eksempel: 

 Halm, roer og kartofler  

 Andre produkter høstet fra ansøgers arealer, som for eksempel flis fra egne lavskovsarealer 

 Jordforbedringsmidler, som for eksempel gødning, kompost eller kalk 
, i op til et år på landbrugsarealer.  
Hvis opbevaringen har fundet sted ud over et år, vælger du følgende observation i IMK: 
 

 Oplagring af landbrugsprodukter i mere end et år (3.3.1) 
 
Bemærk, at hvis ansøger også har søgt ordninger under Landdistriktsprogrammet på arealet, vil ovenstående observation 
ikke nødvendigvis ”slå igennem” på disse ordninger, da opbevaring ikke i sig selv er en overtrædelse af 
tilsagnsbetingelserne. Du vil derfor ofte også skulle anvende en observation for ordningen under landdistriktsprogrammet 
som følge af, at plantedækket ikke er opretholdt eller at plejekravet ikke er overholdt.  
 
Tilladte aktiviteter i kortere perioder 
Arealer (omdriftsarealer) hvortil der søges grundbetalingsstøtte, må i begrænset omfang bruges til andre aktiviteter end 
landbrugsdrift, så længe landbrugsdriften ikke væsentlig hæmmes af den anden aktivitet. Det gælder dog ikke brakarealer.  
 
Du skal derfor vurdere om den anden aktivitet væsentlig hæmmer landbrugsdriften. Jo længere tid den anden aktivitet 
foregår og jo mere intens aktiviteten er, desto mindre vil arealet kunne anvendes landbrugsmæssigt. Aktiviteter, der højst 
foregår i 14 dage inden for dyrkningsperioden vil ofte ikke hæmme landbrugsdriften. Aktiviteter, der foregår i store dele af 
perioden vil i mere væsentlig grad hæmme landbrugsdriften. 
 
Du må ikke underkende arealet alene på grund af en aktivitet, som har varet 14 dage i sommerhalvåret. Landbrugsdriften 
skal samtidig være væsentligt hæmmet af den anden anvendelse.  
 
Du skal udtage arealet til efterkontrol, hvis du på kontrollen før 15. september ikke kan kontrollere aktivitetskravet på grund 
af en igangværende ikke-landbrugsmæssig aktivitet Kontakt Vagttelefonen hvis afgrøden er forskellig fra græs, brak eller 
markbræmmer.  
 
Eksempler på aktiviteter, hvor landbrugsdriften kan være væsentligt hæmmet, hvis aktiviteten har varet mere end 14 dage 
i sommerhalvåret er:  

 Arrangementer med landbrugsmæssig relevans, såsom dyrskuer, traktortræk, maskindemonstration, 

pløjestævner og lignende  

 Arrangementer uden landbrugsmæssig relevans, såsom koncerter, sportsstævner, agilitytræning, 

ridearrangementer, markeder, spejderlejre, bålpladser, udstillinger, parkeringspladser og lignende  

 Anlægsarbejder (arbejdsområder, arbejdskørsel, nedgravning af kabler, kloakarbejde og lignende)  

 Arkæologiske forundersøgelser  

 Opbevaring af for eksempel byggematerialer, træ, tømmer, brænde, jord, sand, grus, biler, maskiner og lignende  

 Militære øvelser på landbrugsarealer (ikke militære øvelsesområder) 
 
Hvis aktiviteten har fundet sted i over 14 dage i sommerhalvåret og landbrugsaktiviteten er væsentlig hæmmet, skal du 
vælge følgende observation i IMK: 
 

  Ikke tilladt aktivitet – landbrugsaktiviteten væsentlig hæmmet (3.3.4) 
 
Beskriv i bemærkningen til observationen, hvorfor landbrugsaktiviteten er væsentlig hæmmet. 
 
Bemærk, at hvis ansøger også har søgt ordninger under Landdistriktsprogrammet på arealet vil ovenstående observation 
ikke nødvendigvis ”slå igennem” på disse ordninger, da aktiviteten ikke i sig selv behøver at være en overtrædelse af 
tilsagnsbetingelserne. Du vil derfor ofte også skulle anvende en observation for ordningen under landdistriktsprogrammet 
som følge af, at plantedækket ikke er opretholdt eller at plejekravet ikke er overholdt.  
 
Hvis du konstaterer, at ansøger har en ikke tilladt aktivitet på MFO-brak eller MFO-lavskov, skal du opsplitte mark og 
ændre afgrødekode til det konstaterede. Herefter skal den nye delmark have tilføjet observation, som beskriver den ikke 
tilladte aktivitet. 
 
Hvis aktiviteten har mere permanent karakter, skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Ikke tilladt aktivitet – permanent (3.3.3) 
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Rekreative arealer 

Græsarealer er støtteberettigede, hvis der foregår en landbrugsaktivitet i perioden 15. maj til 15. september på arealerne 
selvom de også bliver brugt til rekreative formål. Det vil sige landbrugsaktiviteten (dyrkning af græs) ikke er væsentlig 
hæmmet af den anden aktivitet. 
 
Hvis du konstaterer et areal, hvor landbrugsaktiviteten er hæmmet på en måde, så dyrkning af græs hæmmes for eksempel 
ved meget hyppig slåning (græsplænelignende), er arealet ikke støtteberettiget. Du skal underkende arealer større end 
100 m2 med følgende observation: 
 

 Areal fremstår ikke som et landbrugsareal, da arealet er slået så hyppigt, at landbrugsdriften 

(græsdyrkning) er hæmmet (3.4.10) 
 
Bemærk, at hvis arealet har karakter af have eller lignende, skal du ikke anvende ovenstående observation, men i stedet 
3.4.1. Se nedenfor.  
 
Haver, parker, køkkenhaver og lignende 
Private haver og fællesarealer anvendt til rekreativt formål for boligejere og beliggende i umiddelbart tilknytning til 
bebyggelse og indeholder ofte permanente installationer som gynger, sandkasse eller fliser eller fungerer som urtehave. 
 
Parker i form af store havelignende arealer med offentlig adgang til brug for rekreative formål. 
 
Slåningen af græsset sker af hensyn til det æstetiske udtryk, og for at folk kan færdes på arealet. Slåningen sker endvidere 
så hyppigt at landbrugsdriften (græsdyrkning) er hæmmet. Arealet er ikke indrettet til produktionsmæssig udnyttelse og er 
omkranset af hegn eller hæk.  
 
Du skal underkende haver, parker, køkkenhaver og lignende, hvis arealet er end 100 m2 med følgende observation i IMK: 
 

 Have, park o.l. (3.4.1) 
 
Ridebane 
Græsset holdes i perioden 15. maj til 15. september kort med henblik på at kunne udøve ride aktivitet. Græsproduktionen 
er hæmmet. Du skal underkende arealet med følgende observation: 
 

 Ridebane (3.4.2) 
 
Golfbaner 
Du skal betragte alle golfbanens arealer inden for ”out of bounds” som rekreative arealer. Typisk green, fairway, rough og 
heavy rough. Desuden også: driving range, putting greens og indspilsgreens.  
 
Græsset dyrkes med specialblanding af langsomt voksende græs. Slåningen af græsset sker af hensyn til golfspillet, og 
arealet har permanente installationer (tee, hul, bunker). Dyrkningen af græsset er derfor hæmmet.  
 
Du skal underkende arealerne med følgende observation: 
 

 Golfbane (3.4.3) 

 
Vær dog opmærksom på at arealer ”out of bounds” kan være støtteberettigede, hvis de bliver brugt landbrugsmæssigt og 
aktivitetskravet er opfyldt. 
 
Idrætsbaner, fodboldbaner og lignende 
Græsarealet holdes typisk med en fast lav græshøjde af hensyn til sportsanvendelsen. Græsproduktionen er ofte hæmmet 
af sportsaktiviteten på arealet eller af den hyppige slåning. Du skal underkende arealet med følgende observation: 
 

 Rekreativt formål (3.4.7) 
  
Husk at notere, specifikt hvad arealet bliver anvendt til i bemærkningsfeltet til observationen. 
 
Crossbaner  
Græsproduktionen er hæmmet af sportsaktiviteten på arealet.  
 
Du skal underkende arealet med følgende observation: 
 

 Crossbane (3.4.4) 
 
Arealet rundt om selve ”sporet”, hvor der bliver kørt, vil være støtteberettiget, hvis arealerne bliver dyrket landbrugsmæssigt 
og aktivitetskravet er opfyldt (slåning eller afgræsning).  
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Vildtagre / vildtafgrøder 
Ansøger har i 2018 mulighed for at anmelde en omdriftsafgrøde, som han lader stå til vildtet. Afgrøden skal være sået i 
støtteåret, og arealet er støtteberettiget. Afgrøden kan for eksempel være ”majs til modenhed” eller en blanding ”Blanding 
af vårsåede arter”. Det er ikke længere muligt at anmelde et areal med afgrødekoden 360. Det er underordnet om der er 
opsat fodertønder, skydetårn og lignende i umiddelbar nærhed til arealet.  
 
Dyrehaver og dyreparker 
Store haver med offentlig adgang. Arealet er ofte omkranset af hegn eller hæk, og dyrene kan være indhegnet. Afgræsning 
foregår ikke med husdyr defineret som dyr med øremærke. Der kræves eventuelt entré. Arealet anvendes ikke til dyrkning 
af græs. 
 
Du skal underkende dyrehaver og dyreparker med følgende observation i IMK: 
 

 Dyrehave/dyrepark (3.4.6) 
 
Vær dog opmærksom på, at arealet kan være støtteberettiget, hvis græsset også anvendes til produktion af græs i form 
af slæt eller hvis det er husdyr (øremærkede), der afgræsser arealerne 
 
Anvendt til dyrehold, men uden landbrugsaktivitet 
Et areal kan betragtes som et landbrugsareal, når der er en landbrugsaktivitet på arealet.  
 
Hvis et areal bliver brugt til dyrehold, og der ikke er plantedække på noget tidspunkt i løbet af kalenderåret, som følge af 
at der er udlagt sand, grus eller strøelse, er arealet ikke støtteberettiget. Heller ikke selvom arealet bliver brugt til 
landbrugsdyr.  
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer et sådant areal skal du vælge følgende observation i IMK: 
 

 Anvendt til dyrehold, men uden plantedække hele kalenderåret (3.4.8) 
 
Vær opmærksom på, at arealer, hvor plantedækket er slidt væk af husdyr (arealer til udegrise, hønsegårde, slitage rundt 
om vandtrug, drivgange og lignende) er støtteberettigede. 
 
Andre rekreative arealer 
Hvis du konstaterer, at et areals landbrugsaktivitet er så væsentlig hæmmet af en rekreativ aktivitet, at der ikke er nogen 
produktion af græs, og aktiviteten ikke er beskrevet herover, skal du bruge en generel observation. 
Du skal underkende arealet med følgende observation i IMK: 
 

 Rekreativt formål (3.4.7) 
 

Beskriv i bemærkningsfeltet til observationen på fane ”observationer” i CAP-TAS, hvad arealet bliver brugt til. 
 
Eksproprieret 

Overgået permanent til ikke-landbrugsmæssig anvendelse 
Hvis arealet er varigt eksproprieret og overgået permanent til ikke-landbrugsmæssig anvendelse, er arealet ikke 
støtteberettiget, og du skal vælge i IMK: 
 

 Eksproprieret permanent – ikke landbrug (3.5.1) 
 
Midlertidigt eksproprieret, men udover 14 dage i sommerhalvåret 
Hvis myndighedens arbejde på arealet varer over 14 dage i perioden fra 1. april til 30. september, og ansøgeren ikke har 
fået dispensation, er arealet ikke støtteberettiget, og du skal vælge i IMK: 
 

 Eksproprieret (3.5.2) 
 
GLM-landskabselementer 

GLM-landskabselementer, det vil sige (fortidsminder, søer og vandhuller er støtteberettigede til grundbetaling, hvis de er 
under 2000 m2, og fremgår af IMK som et GLM-landskabselement. 
 
GLM-landskabselementer er støtteberettigede til grundbetaling når de ligger på landbrugsarealer, herunder også arealer 
med permanent græs, permanente afgrøder og lavskov. 
 
Bemærk, at hvis GLM-landskabselementet skal anvendes som miljøfokusområde, så skal elementet være beliggende 
på/op ad en omdriftsmark.  
 
Hvis landskabselementet er over 2000 m2 skal du underkende arealet med følgende observation: 
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 GLM-landskabselement større end 2000 m2 (3.6.1) 
 
GLM-landskabselementer er ikke omfattet af aktivitetskravet.  
Bemærk dog, at hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt på det omkringliggende areal for eksempel markbræmmen, er GLM-
landskabselementet heller ikke støtteberettiget. Se Figur 2.6. 
 
Hvis GLM-landskabselementet ikke er støtteberettiget, skal du anvende følgende observation i IMK: 
 

 GLM-landskabselement – ikke støtteberettiget (3.6.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan se om fortidsminder, søer og vandhuller er registreret som GLM-landskabselementer i temaerne GLM fortidsminder 
og GLM søer i IMK. Se Figur 2.7. 
 

 
Figur 2.7: IMK-temaer vedrørende GLM-landskabselementer. 

 
GLM-landskabselementer er omfattet af KO-reglerne.  
 
Desuden er GLM-fortidsminder beskyttet af Museumsloven. GLM-søer og -vandhuller er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Selvom et GLM-landskabselement ikke opfylder KO-reglerne eller reglerne i henholdsvis museumsloven eller 
Naturbeskyttelsesloven, skal du stadig godkende arealet som støtteberettiget til grundbetaling, hvis støttebetingelserne for 
grundbetaling er overholdt på arealet.  
 
Hvis ansøger for eksempel har fjernet et GLM-fortidsminde og inddraget arealet i landbrugsdriften, vil arealet stadig være 
støtteberettiget til grundbetaling, men KO-reglerne og museumsloven vil være overtrådt. GLM-elementet skal i eksemplet 
underkendes som MFO. 
 
KO-reglerne er også overtrådte, hvis ansøger har dyrket ind over GLM-fortidsmindet, som det er udpeget ifølge temaet i 
IMK. Det vil sige, at hvis ansøger har dyrket i to-meter-bræmmen rundt om GLM-fortidsmindet, er der kun tale om en KO-
overtrædelse, hvis to-meter-bræmmen er en del af udpegningen (temaet i IMK).  
 
Bemærk, hvis GLM-landskabselementet ikke eksisterer, vil det ikke være støtteberettiget som MFO-landskabselement, 
selvom det er støtteberettiget til grundbetaling, og selvom det fremgår af kortet.  
 
Vand 

Søer, vandhuller og lignende 
Søer og vandhuller kan være støtteberettiget til grundbetaling, hvis de er under 2000 m2 og fremgår af IMK, som GLM-sø. 
Se ovenstående afsnit vedrørende GLM-landskabselementer. 
 
Alle øvrige søer, vandhuller og lignende arealer, hvor der er et permanent vanddække, der forhindrer plantevækst og 
dermed at der sker en landbrugsaktivitet, er ikke støtteberettigede.  

 

 

 

Figur 2.6: GLM-sø (<0,20ha). Markbræmmen rundt om søen er ikke slået, så aktivitetskravet er ikke opfyldt. Markbræmmen er 

dermed ikke støtteberettiget til grundbetaling. GLM-søen er under 0,3 ha og ikke længere sammenhængende med et 

støtteberettiget areal. Det betyder, at den ikke er støtteberettiget mere. 
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Ikke-støtteberettigede søer, vandhuller og andre permanent vanddækkede arealer underkender du med følgende 
observation i IMK: 
 

 Vandhul, sø eller lignende (3.7.1) 
 
Ovenstående gælder ikke for permanente græsarealer, hvor vandhuller, søer og lignende permanent vanddækkede 
arealer, der er mindre end 500 m2 indgår som en del af vurderingen af markblokkens støtteprocent. Læs mere om disse 
regler i delafsnit ”Markblokke med en støtteprocent” i afsnit 3.5. 
 
Du skal dog altid fratrække vandhuller, søer og lignende permanent vanddækkede arealer på permanente græsarealer, 
hvis disse er større end 500 m2, eller hvis de er beliggende i kanten af marken. Det gør du i IMK med en af følgende 
observationer: 
 

 Vandhul, sø eller lignende (> 500 m2) (4.3.1) 

 Vandhul, sø eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.3.2) 
  
Vandløb 
Vandløb og afvandingskanaler, som er hel eller delvist uden plantedække, er ikke støtteberettigede til grundbetaling, og 
du skal underkende et vandløb over 100 m2 med følgende observation: 
 

 Vandløb, grøft eller lignende (3.7.2) 
 
Grøfter og lignende 
Grøfter og lignende med en bredde på højst to meter fra kronekant til kronekant, som ikke er hegnet fra på begge sider, 
som ikke er tæt bevoksede med træer eller buske, og som ikke forhindrer den landbrugsmæssige udnyttelse af marken, 
som grøften er beliggende i, kan du medregne i det støtteberettigede areal.  
 
Der er ikke krav om, at aktivitetskravet skal opfyldes i grøften - heller ikke kanten af grøften. 
 
Dette gælder dog ikke grøfter, som gennemskærer hele markblokken, eller som ligger i kanten af en mark. Sådanne grøfter 
- uanset bredde – må du ikke medregne i det støtteberettigede areal. Desuden skal du underkende grøfter, der er mere 
end 2 meter brede og hvis de har et areal på over 100 m2. 
 
Du skal altid medregne grøblerender og loer i marskegne på arealer, hvortil der er søgt grundbetaling i det støtteberettigede 
grundbetalingsareal, hvis bredden fra kronekant til kronekant ikke overstiger to meter – også selv om de gennemskærer 
markblokken. Dog kun hvis det omkringliggende areal er støtteberettiget til grundbetaling. 
 
Ikke-støtteberettigede grøfter, afvandingskanaler og lignende underkender du med overtrædelsen: 
 

 Vandløb, grøft eller lignende (3.7.2) 
 
Bemærk, at ovenstående ikke gælder for permanente græsarealer, hvor vandløb, grøfter, afvandingskanaler og lignende 
mindre end 500 m2 indgår som en del af markblokkens støtteprocent. Læs mere om disse regler i delafsnit ”Markblokkens 
støtteprocent” i afsnit 3.5. 
 
Du skal dog altid fratrække vandløb, grøfter, afvandingskanaler og lignende på permanente græsarealer hvis disse er 
større end 500 m2, eller hvis de er beliggende i kanten af marken. Det gør du i IMK med en af følgende observationer: 
 

 Vandløb, grøft eller lignende (> 500 m2) (4.3.3) 

 Vandløb, grøft eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.3.4) 
  
Vandlidende arealer 
Hvis aktivitetskravet er opfyldt for et areal, er det, at et areal er vandlidende ikke i sig selv nok til, at arealet ikke er 
støtteberettiget. 
 
Arealet står under vand på kontroltidspunktet 
Hvis arealet står under vand på kontroltidspunktet eller er så vandlidende, at det er for risikabelt at besigtige arealet, skal 
du ikke besigtige arealet.  
 
Du skal vælge som besigtigelseskvittering, at du ikke har besigtiget arealet og notere, at det er på grund af vand.  
 
Du skal i stedet for besigtigelse spørge ansøger om aktivitetskravet, der er på de vanddækkede arealer, er opfyldt. Alt efter 
hvad ansøger svarer, skal du gøre følgende: 
  

 Ansøger oplyser kravet om aktivitet er overholdt. I dette tilfælde gør du én af følgende: 
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o Du gennemgår VHR/orthofoto for indeværende år (forår og sommer) og sammenholder det med ortofoto 
2017. Du gør det for at konstatere, om arealet under vand er permanent vandlidende, og dermed ikke 
er et landbrugsareal (for visse miljøordninger: naturareal. Hvis arealet ikke er et landbrugsareal, skal du 
lave en observation med at arealet er permanent vandlidende (sø, vandhul e.l.), og kontrollen af arealet 
er færdig. 

o Arealet er et landbrugsareal og de arealer, du kan besigtige omkring arealet med vand, opfylder ikke 
kravene om aktivitet. Du underkender arealerne under vand, da aktivitetskravet formodes ikke at være 
overholdt. Skriv som bemærkning til observationen at de omkringliggende arealer ikke overholder 
aktivitetskravet. 

o Arealet er et landbrugsareal og de arealer, du kan besigtige omkring arealet under vand, opfylder 
aktivitetskravet. Du godkender arealet under vand, da aktivitetskravet formodes overholdt. Kontrollen af 
aktivitetskravet på arealet er færdig. Skriv i CAP i "bemærkninger til sagsbehandler" at arealerne omkring 
arealet opfylder aktivitetskravet. 

 

 Ansøger oplyser arealet ikke overholder aktivitetskravet. I dette tilfælde gør du følgende: 
o Du underkender arealet. Skriv i bemærkningsfeltet til observationen, at det er ansøger, der har oplyst 

det. 
 
Arealer uden plantedække (bar jord) 

Du skal skelne mellem flere årsager ved manglende plantedække. Det kan være, at det manglede plantedække skyldes 
manglende såning/afgrøden er ikke kommet op endnu, slitage fra dyr eller det skyldes naturlige forhold.  
 
Manglende såning/afgrøden er ikke kommet op endnu (omdriftsarealer) 
Hvis du konstaterer, at der er bar jord på et areal, der er anmeldt som dyrket, og arealet er blevet jordbehandlet i 
indeværende år, er der tale om et landbrugsareal, da aktivitetskravet er opfyldt. Hvis du er på kontrol før 26. juli, skal du 
ændre afgrødekode for arealet til bar jord (afgrødekode 921). Dette gælder også, hvis arealet er jordbearbejdet efter høst 
og før såning af vintersæd. Hvis du er på kontrol efter 25. juli, skal du kun ændrer afgrødekoden til bar jord, hvis arealet 
har været bar jord i hele dyrkningssæsonen.  
 
Bar jord som følge af slitage fra dyr 
Hvis et areal bliver brugt til dyrehold, og dyreholdet har medført, at der ikke er plantedække på arealet, skal du stadig 
regne aktivitetskravet som opfyldt. Arealet er et landbrugsareal og dermed støtteberettiget. Også selvom det er en del af 
året eller hele året.  
 
Hvis den bare jord skyldes andre forhold, for eksempel at der er udlagt sand på arealet og det bruges som ridebane til 
heste, skal du underkende arealet. Det er ikke længere er tale om et landbrugsareal, men et rekreativt areal. Se afsnit 3.3. 
 
Bar jord som følge af naturlige forhold 
Et areal er ikke støtteberettiget, hvis plantevæksten er meget sparsom eller slet ingen som følge af naturlige forhold, da 
der så ikke er tale om et landbrugsareal. Det kan for eksempel være at arealet ofte bliver oversvømmet eller 
jordbundsforholdene er så ringe, så opvækst at planter er umulig eller tæt på umulig.   
 
Du skal underkende bar jord som følge af naturlige forhold med observationen i IMK: 
 

  Bar jord som følge af naturlige forhold (6.9.1) 
 

Bemærk, at ovenstående ikke gælder for permanente græsarealer, hvor arealer uden plantedække, som følge af naturlige 
forhold mindre end 500 m2 indgår som en del af markblokkens støtteprocent. Læs mere om disse regler i delafsnit 
”Markblokkens støtteprocent” i afsnit 3.5. 
 
Du skal dog altid fratrække arealer uden plantedække, som følge af naturlige forhold på permanente græsarealer, hvis 
disse er større end 500 m2 eller hvis de er beliggende i kanten af marken. Det gør du i IMK med følgende observation: 
 

 Bar jord som følge af naturlige forhold (> 500 m2) (4.7.1) 

 Bar jord som følge af naturlige forhold i kanten af marken (100 - 500 m2) (4.7.2) 

 
Hvis der samtidig er et miljøtilsagn på det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, skal du også underkende 

miljøtilsagnet med nedenstående observation i IMK. Bemærk at dette altid gælder ned til 100 m2, uanset om tilsagnet 

ligger på et permanent græsareal: 

 

 Bar jord som følge af naturlige forhold (12.1.8) 
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3.4 Undtagelsesbestemmelser i artikel 32 

Kontrolårsag y.  
(Bemærk, at y ikke fremgår på G-sager, men artikel 32 vil fremgå korrekt af kontrolelementer) 
 
Visse naturligende arealer og skovarealer er støtteberettigede til grundbetaling, selvom de ikke umiddelbart er 
landbrugsarealer. Det gælder for arealer, som er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 32 i EU’s forordning om 
grundbetaling.  
 
 
Det gælder for følgende: 

- Våde arealer, der er omfattet af et vand- og naturprojekt eller af visse miljøtilsagn, og hvor 

aktivitetskravet alene er opfyldt, hvor muligt 
 

- Arealer, hvor aktivitetskravet ikke er opfyldt (arealet er mere eller mindre tilvokset), og arealet er 

omfattet af miljøtilsagn med udtagningsforpligtelse 
 

- Arealer, hvor plantedækket består af mere end 50 procent lyng, vedagtige planter, mos eller lav 

og arealet er omfattet af miljøtilsagn til pleje af græs 
 

- Arealer, hvor plantedækket består af mere end 100 træer og buske pr. ha, og arealet er omfattet af 

miljøtilsagn til pleje af græs 
 

- Skovtilplantede arealer, der er omfattet af tilsagn om skovrejsning 

 
Du skal, når du kontrollerer arealer, som er markeret til at være omfattet af artikel 32, gøre følgende og i følgende 
rækkefølge:  

- Kontrollere om arealet er støtteberettiget til grundbetaling uden brug af artikel 32. Hvis det er tilfældet, 
skal du i nogle situationer ændre afgrødekoden, se nedenfor. 
 

- Hvis arealet ikke er støtteberettiget til grundbetaling uden brug af artikel 32, skal du, hvis arealet er 
dækket af ”artikel32 afvist”-laget underkende arealet til grundbetaling. 
 

- Hvis arealet kan være støtteberettiget til grundbetaling under artikel 32, skal du kontrollere at 
forudsætningerne for at arealet er omfattet af artikel 32 er opfyldt. Det vil sige om ansøger er aktiv 
landbruger, se afsnit 2.3. Derudover vil det i langt de fleste tilfælde være kontrol af, om arealet er 
dækket af ”Artikel32 Godkendt”-laget, og at tilsagnsbetingelserne er opfyldt 
 

- Selvom forudsætningerne for artikel 32 er opfyldt, skal du stadig kontrollere om aktivitetskravet er 
opfyldt på art.32-M og art.32-J. Hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt skal du underkende arealet til 
grundbetaling. 
 

- Hvis forudsætningerne for artikel 32 ikke er opfyldt, fordi tilsagnsbetingelserne ikke er opfyldt, skal du 
kontrollere om plantedækkekravet er opfyldt. Hvis der er mere end 50 % mos, lav eller mere end 100 
træer pr. ha, skal du underkende arealet. 
 

Det er kun arealer, som ansøger har anmeldt i Fællesskemaet, som omfattet af artikel 32, der kan være omfattet af artikel 
32. 
  
Alle marker udtaget til kontrol, hvor ansøger i Fællesskemaet har markeret, at de er omfattet af artikel 32, bliver 
gennemgået af Arealtilskud inden klarmeldingen til kontrol. Dette for at sikre, at arealet nu også er omfattet af artikel 32. 
 
Artikel 32-markering i kontrolgrundlaget 

Art.32-N 

Marken er ikke omfattet af artikel 32, og arealet skal derfor overholde de almindelige betingelser for grundbetaling for at 

være støtteberettiget.  

 
Markeringen forekommer, hvis ansøger har markeret en mark til at være omfattet af artikel 32, men Arealtilskud ved 
gennemgangen har fundet, at marken ikke er omfattet af artikel 32. Det kan for eksempel være, fordi der ikke blev udbetalt 
Enkeltbetaling til arealet i 2008.  
 
I nogle tilfælde er der bemærkninger i kontrolgrundlaget med en begrundelse for, hvorfor marken ikke er omfattet af artikel 
32. Disse bemærkninger skal du i visse tilfælde bruge, hvis du underkender arealet til grundbetaling (se nedenfor) ellers 
kan de være nyttige oplysninger for dig, hvis ansøger selv er af den opfattelse, at markerne er omfattet af artikel 32. 
 
Art.32-M, art.32-U, art.32_J og art.32-S 

Marken eller dele af marken er omfattet af artikel 32. Se yderligere om disse i Tabel 2.2.  
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”Kontakt sagsbehandler vedr. art. 32” 

Hvis teksten ”Kontakt sagsbehandler vedr. art. 32” fremgår af overskriften og af bemærkningsfeltet på kontrolgrundlaget, 
har Arealtilskud ved deres gennemgang af sagen, vurderet, at du har behov for flere oplysninger om kontroludførslen, 
inden du begynder kontrollen. Det kan være oplysninger om for eksempel marker, hvor det kun er en del af marken, der 
er omfattet af artikel 32. Her skal du kontakte sagsbehandleren for at få klarlagt nøjagtig, hvordan du skal opmåle og 
kontrollere arealet. Sagsbehandlerens initialer står i bemærkningsfeltet. Hvis der ikke står nogle initialer, skal du kontakte 
Katrine Marie Smidt Jessen, kamaje@lbst.dk. 
 
Du skal huske at kvittere for, at du har talt med sagsbehandleren. Det gør du i CAP-TAS på fane ”Dir. Støtte - registrering 
(bedrift)”. Her skal du markere i feltet ”Sagsbehandler er kontaktet, inden den fysiske kontrol begyndte”.  
 
Giv besked når sagen er afsluttet 
Det kan af bemærkninger fra sagsbehandler til kontrollør stå, at du skal give besked til sagsbehandleren, når du har 
afsluttet sagen. Dette skyldes, at sagsbehandleren først må opdatere art.32-kortlagene, når kontrolsagen er afsluttet. Dette 
skyldes at sagsbehandleren ikke nødvendigvis får automatisk besked via cap, når du har afsluttet sagen. 
 
Korttemaerne ”Artikel32 Godkendt” og ”Artikel32 Afvist” 

De marker, som ansøger har angivet i Fællesskemaet til at være omfattet af artikel 32, fremgår i IMK enten af temaet 
”Artikel32 Godkendt” eller ”Artikel32 Afvist”. Se Figur 2.8. 
 
Selvom en hel mark er angivet med for eksempel Art.32-J i kontrolgrundlaget, behøver det ikke være hele marken, der er 
dækket af ”Artikel 32 Godkendt”-korttemaet. Du må aldrig godkende et areal under artikel 32, som ikke er dækket af ”Artikel 
32 Godkendt”-korttemaet.  
 
Hvis en mark, eller dele af en mark, er omfattet af ”artikel 32 Afvist”-korttemaet, er arealet under dette lag ikke omfattet af 
artikel 32. Kun hvis hele marken ligger under ”Artikel 32 Afvist”-korttemaet, vil den være markeret med Art.32-N i 
kontrolgrundlaget.  
 

 
Figur 2.8: IMK-temaer vedrørende artikel 32.  

 
Areal er dækket af ”artikel32 afvist”-laget og er ikke støtteberettiget. 

Hvis et areal (helt ned til 100 m2) er dækket af ”artikel32 afvist”-laget, og arealet er ikke støtteberettiget til grundbetaling 
på almindelig vis, skal du underkende arealet med den relevante observation. 
 
Hvis det fremgår i bemærkningerne til kontrollen, at du skal oplyse ansøger om, hvorfor arealet ikke er omfattet af artikel 
32, skal du vælge en af følgende 0-observationer: 

 Art. 32: Hele marken er ikke omfattet (3.8.3)  

 Art. 32: Ikke omfattet. Delareal (3.8.1) 
 
Og du skal i bemærkningerne til observationen skrive den begrundelse for ”afslaget” som fremgår af sagsbehandlerens 
bemærkninger til dig. 
 
Hvis arealet er støtteberettiget til grundbetaling på almindelig vis, skal du ikke oplyse ansøger om, at arealet ikke er omfattet 
af artikel 32. 
 
Ændring af afgrødekode 

Valideringer i fællesskemaet sikrer, at arealer, hvor ansøger har markeret, at marken er omfattet af artikel 32, også er 
anmeldt med en afgrødekode, der er beregnet til ikke-landbrugsarealer. Det kan være 313, 316, 318 og 319 for arealer 
med tilsagn eller 321 for arealer uden tilsagn, mens kode 311, 314, 586, 587,588 og 578 er for arealer med skov. 
 
Det er som udgangspunkt landmandens indtegning af marker og valg af afgrødekode, som er gældende.  
 
Det vil sige, at du skal beholde den afgrødekode, som ansøger har anmeldt arealet med. Det gælder også selvom dele af 
arealet fremstår som et landbrugsareal. For eksempel hvis pletter i marken er slået og dermed fremstår som brak eller 
græsareal støtteberettiget til grundbetaling uden artikel 32.   

 

mailto:kamaje@lbst.dk
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Du skal dog ændre afgrøde for arealer anmeldt med artikel 32 i følgende to tilfælde: 
 
1. Åbenlys fejlindberetning - Gælder for alle typer (Art.32-N, Art.32-M, art.32-U, art.32-J og art.32-S):  

Hvis der er tale om en åbenlys fejlindberetning for hele marken eller for et delareal.  
 
Du konstaterer for eksempel ved kontrollen, at et areal anmeldt under artikel 32, er pløjet og tilsået med korn  
 
Du skal opdele marken, så det areal, hvor afgrødekoden er åbenlys forkert bliver en selvstændig mark og ændre 
afgrødekode efter de almindelige regler. Hvis det er en ø eller å-sag, er grænsen 0,01 ha. Grænsen er 0,3 ha for 
øvrige kontroller.  
 
Du skal desuden anvende følgende 0-observation for arealet: 

 
 Art. 32: Hele marken er ikke omfattet (3.8.3)  

 
2. Marken (> 75 %) er støtteberettiget til grundbetaling uden artikel 32 - Gælder kun for type   Art.32-N, Art.32-U eller 

Art. 32-J. 
   
Hvis hele marken eller et delareal, der udgør mere end 75 % af markens areal, fremstår som støtteberettiget til 
grundbetaling efter de almindelige støttebetingelser, skal du ændrer afgrødekode for hele marken, da arealet så ikke 
er et naturareal, men et landbrugsareal. 
 
Bemærk, at hvis arealet fremstår som et græsareal, er det ikke er muligt at anvende temalagene ”Permanent græs i 
2017” og Græs i 5 år 2017”. Du skal derfor, hvis du omdøber arealer anmeldt under artikel 32 til græs, altid omdøbe 
til omdriftsgræs (afgrødekode 247, hvis der er miljøtilsagn på marken). 
 
Det kan for eksempel være et areal, som er anmeldt under artikel 32, hvor du ved kontrollen konstaterer, at arealet er 
slået, hvorved aktivitetskravet i forhold til grundbetaling er opfyldt.  

 
Du skal desuden anvende følgende 0-observation for arealet: 

 
 Art. 32: Hele marken er ikke omfattet (3.8.3)  

 
Hvis tilsagnsbetingelserne ”kræver mere” i forhold til pleje end der er sket på arealet (for eksempel at arealet skal 
afgræsses, men det kun er slået), så skal du altid oprette observationer, der underkender arealet i forhold til tilsagnet, 
hvis tilsagnsbetingelserne ikke er overholdt. Se nærmere i Instruks 5.  
 
Ligesom du skal huske at oprette en observation, hvis dele af arealet ikke opfylder de almindelige støttebetingelser til 
grundbetaling (ned til 100 m2). 

 
Det er vigtigt, at du husker at bruge observation 3.8.3 i ovenstående to tilfælde, da den både sikrer, at ansøger bliver oplyst 
om, at arealet ikke er omfattet af artikel 32, men også at beregningerne med hensyn til GB-fradrag bliver korrekte. Se 
neden for, hvor GB-fradrag og art. 32 står beskrevet. 
 
Grundbetalingsfradrag og artikel 32 

Artikel 32 ”overruler” hullerne som grundbetalingsfradrag (GB-fradrag) normalt laver i en mark. Læs nærmere i Instruks 1 
– afsnit 4.8 og Figur 1.28. 
 
Når du bruger observationerne 3.8.3 eller 3.8.4 i forbindelse med ændret afgrødekoder, sikrer du, at grundbetalingsfradrag 
ikke bliver regnet med som støtteberettiget til grundbetaling, hvis det omkringliggende areal er støtteberettiget til 
grundbetaling uden artikel 32.  
 
Kontrol af aktivitetskrav og plantedække 

Hvis arealet ikke er støtteberettiget til grundbetaling uden artikel 32, skal du, hvis marken er markeret med art.32-M, U, J 
eller S først tjekke i IMK om hele marken er dækket af ”Artikel 32 Godkendt”- korttemaet. 
 
Den del af marken, eventuelt hele marken, der ikke er dækket af laget, skal overholde de almindelige grundbetalingsregler. 
Ikke støtteberettigede arealer skal du underkende ned til 100 m2. 
 
Hvis marken eller dele af marken er dækket af ”Artikel 32 Godkendt” – korttemaet, viser Tabel 2.2, hvad du skal kontrollere, 
alt efter, hvilken markering marken har i kontrolgrundlaget.  
 
Kontrol af aktivitetskrav – gælder for art.32-M og art.32-J: 
Hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt, og det ifølge Tabel 2.2, skal være opfyldt trods artikel 32, skal du i IMK underkende 
arealet med en af følgende observationer 
 



Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 2. Direkte arealstøtte 23 

 

 Ikke slået/afgræsset i perioden 1. juni til og med 15. september (4.1.1) 

 Arealet afgræsset, men fremstår ikke med tæt, lavt plantedække 15. september (4.1.5) 

 Ikke slået mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september (5.1.1) 
 
For at orientere ansøger om, at arealet ikke er omfattet af artikel 32, skal du desuden altid vælge en af følgende 0-
observationer: 

 Art. 32: Hele marken er ikke omfattet (3.8.3)  

 Art. 32: Ikke omfattet. Delareal (3.8.1) 

 
Kontrol af plantedækkekrav – gælder for art.32-M (kun vand- og naturprojekt):  
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er opfyldt (arealet er gødsket eller der er anvendt pesticider), og plantedækkekravet ikke 

er opfyldt (det vil sige, der på arealet er mere end 50 procent lyng, andre vedagtige planter, mos eller lav eller mere end 

100 træer og buske pr. ha) skal du i IMK, hvis arealet er større end 100 m2, underkende arealet med en af følgende 

observationer: 

 

 Mere end 50 % mos, lav, lyng eller lign. (4.5.1) 

 Mere end 100 træer eller buske pr. ha (3.2.2) 
 
Du skal altid vælge en af følgende 0-observationer for at orientere ansøger om, at arealet ikke er omfattet af artikel 32: 
 

 Art. 32: Tilsagnsbetingelser er ikke overholdt. Hele marken er ikke omfattet (3.8.4) 

 Art. 32: Tilsagnsbetingelser er ikke overholdt. Delareal (3.8.2) 
 

Kontrol af plantedækkekrav – gælder for art.32-M (kun miljøtilsagn), art.32-U, art.32-J og art.32-S:  
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er opfyldt, og plantedækkekravet ikke er opfyldt (det vil sige, der på arealet er mere end 

50 procent lyng, andre vedagtige planter, mos eller lav eller mere end 100 træer og buske pr. ha) skal du i IMK, hvis arealet 

er større end 100 m2, underkende arealet med en af følgende observationer: 

 

 Mere end 50 % mos, lav, lyng eller lign. (4.5.1) 

 Mere end 100 træer eller buske pr. ha (3.2.2) 
 
Du skal altid vælge en af følgende 0-observationer for at orientere ansøger om, at arealet ikke er omfattet af artikel 32: 
 

 Art. 32: Tilsagnsbetingelser er ikke overholdt. Hele marken er ikke omfattet (3.8.4) 

 Art. 32: Tilsagnsbetingelser er ikke overholdt. Delareal (3.8.2) 

 
Tabel 2.2: Oversigt over kontrol af aktivitetskrav og plantedække i forhold til artikel 32-markering 

 
 
 
Markering 

Type  Krav 

Aktivitet 
mindst én årlig slåning, eventuelt 
erstattet af afgræsning* 

Plantedække 
maks. 50 procent af plantedækket må 
består af lyng, andre vedagtige planter, 
mos eller lav 
 
maks. 100 træer og buske pr. ha 

Art.32-M 

Vand- og naturprojekt 
med/uden miljøtilsagn 
 
(der kan være MO50, 
MO55, MO74, MO75, 
MO76, MO77 eller MO78 
på disse) 

Aktivitetskravet skal være 
opfyldt, hvor muligt. 

Kravet er ikke gældende under 
artikel 32 
 
Hvis forbuddet mod gødskning eller 
sprøjtning ikke er overholdt, er 
kravet gældende, da manglende 
overholdelse af påbud betyder 
bortfald af artikel 32 

Miljøtilsagn til vådområder 
(MO 9, MO 54 og MO 64)  
 
Miljøtilsagn til vådområder 
(MO 13 og MO 16), HVIS 
anmeldt med afgrødekode 
318 (ingen 
udtagningsforpligtelse) 
 
Minivådområder 
(afgrødekode 322) 

Aktivitetskravet skal være 
opfyldt, hvor muligt.  

Kravet er ikke gældende under 
artikel 32 
 
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er 
opfyldt, er kravet gældende, da 
underkendelse af tilsagn betyder 
bortfald af artikel 32 
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Art.32-U 

Miljøtilsagn med 
udtagningsforpligtelse (MO 
7og MO 8) 
 
Miljøtilsagn til vådområder 
(MO 13 og MO 16), HVIS 
anmeldt med afgrødekode 
319 (med 
udtagningsforpligtelse) 

Kravet er ikke gældende Kravet er ikke gældende under 
artikel 32.  
 
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er 
opfyldt, er kravet gældende, da 
underkendelse af tilsagn betyder 
bortfald af artikel 32 

Art. 32- J 

Miljøtilsagn til pleje af græs 
(MO 4, MO 5, MO 57 og 
MO 67) HVIS indenfor 
Natura2000 

Aktivitetskravet skal være 
opfyldt.  
 
Bemærk, at der vil være krav om 
slæt eller afgræsning ifølge 
tilsagnet.  

Kravet er ikke gældende under 
artikel 32 
 
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er 
opfyldt, er kravet gældende, da 
underkendelse af tilsagn betyder 
bortfald af artikel 32 

Art.32-S 

Tilsagn til skovrejsning Kravet er ikke gældende Kravet er ikke gældende under 
artikel 32 
 
Hvis tilsagnsbetingelserne ikke er 
opfyldt, er kravet gældende, da 
underkendelse af tilsagn betyder 
bortfald af artikel 32 

* Vær opmærksom på at visse arealer anmeldt under artikel 32 automatisk regnes som MFO-brakarealer og dermed altid skal overholde 
støttebetingelserne for MFO-slåningsbrak, se afsnit 3.6. 

 

 
Art. 32- S. Særligt vedrørende kontrol af arealer med skovrejsning 

Kontrolårsag w eller x 
 
Et skovrejsningsprojekt indeholder ofte både et investeringstilskud og et arealtilskud. Derudover er det under visse 
betingelser muligt at opnå grundbetaling til arealerne under artikel 32. 
 
Landbrugsstyrelsen gennemfører derfor kontrol på skovrejsningsprojekter, når der er søgt grundbetaling til arealet og for 
at yde bistand med opmåling af den arealbaserede del af tilsagnet, hvis Miljøstyrelsen ønsker det. I forbindelse med 
skovrejsningsprojekter kontrollerer Miljøstyrelsen investeringstilskuddet og det arealbaserede tilskud på projekterne.  
 
Generelt 
Arealer, der indgår i et skovrejsningsprojekt, kan være støtteberettiget til grundbetaling, hvis projektet har modtaget tilsagn 
fra en ordning, der er givet efter det nuværende Landdistriktsprogram (2015 – 2020) eller er blevet videreført fra tidligere 
Landdistriktsprogrammer.  
 
Et skovrejsningsprojekt kan dog omfatte arealer, der ikke er støtteberettiget til grundbetaling. Det kan for eksempel være 
lysåbne arealer, læhegn og søer. 
 
Når Miljøstyrelsen har givet tilsagn, vil der foreligge et skovrejsningsprojekt (som er kontrolleret i forbindelse med 
tilsagnsgivningen), der beskriver, hvordan projektet forventes at blive gennemført, både med hensyn til økonomi, 
tidsperspektiv, antallet af planter og hvilke, samt om den arealmæssige fordeling af projektet.  
 
Særligt for disse projekter gælder, at arealerne ikke nødvendigvis bliver tilplantet samme år, som tilsagnet er givet. Der 
må gå op til 2 år efter tilsagnet er givet, før tilplantningen af den første etape iværksættes. Indtil da vil arealerne i 
projektområdet skulle betragtes som almindelige landbrugsarealer, og skal overholde de almindelige betingelser for at 
være støtteberettigede til grundbetaling. 
 
Et skovrejsningsprojekt kan være inddelt i tilplantningsetaper. Disse etaper må være spredt ud over 5 år efter tilsagnet er 
givet. Hvis projektet er inddelt i etaper, vil det fremgå af tilsagnet, hvor stor den enkelte etape kan være.  
 
Når tilplantningen er sket, bliver arealerne pålagt fredsskovspligt.  
 
Når et skovrejsningsprojekt bliver indtegnet i markbloktemaet sker det på baggrund af den projektplan som projektet er 
ansøgt med. Dette kan give visse uoverensstemmelser, idet det kan være vanskeligt at indtegne polygonerne på baggrund 
af et tilplantningskort. Desuden kan selve tilplantningen afvige fra den indgivne plan.  
 
Opmåling af marker markeret med Art.32-S. 

Det er kun den del af det fredskovspligtige areal, der er tilplantet med skov, der kan være støtteberettiget under artikel 32. 
Hvis en del af arealet ikke er tilplantet, skal det overholde de almindelige betingelser for grundbetaling for at være 
støtteberettiget.  
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Afgrænsning af projektet 
Det tilplantede areals afgrænsning defineres til 1,5 m fra de yderste planters stammer. Du må dog aldrig måle ud over 
dyrkningsgrænse, matrikelgrænse eller anden tydelig grænse i arealanvendelse, selvom den ligger mindre end 1,5 m fra 
de yderste planter. Bemærk, at dyrkningsgrænsen til anden trævegetation (gammel skov, læhegn eller lignende) også er 
1,5 m.  
 
For arealer med gruppevis plantning defineres arealet til den naturlige grænse mod anden kultur, hegn, have, skel, vej 
eller vandløb, som ligger nærmere den yderste plante end 12,5 m.  
 
Mod åbne arealer defineres grænsen som en tangentlinje i 12,5 m’s afstand fra de yderste planter, forudsat, at dette areal 
henligger ubenyttet. 
 
Spor medregnes i arealerne med halvdelen til hver side (gælder også spor i kanten af kulturarealet inde i tilskudsarealet).  
Sporene må maximalt være 6 m brede regnet fra planterække til planterække. Hvis et areal er bredere, opfattes det som 
et brakareal/græsareal (kan være støtteberettiget til grundbetaling, hvis øvrige støttebetingelser er overholdte).  
Der kan ikke medregnes kørespor på den ydre side af projektets løvskovbryn. 
 
Arealer, der ikke er tilplantet 
Arealer, der ikke tilplantes (skovveje, eksisterende ydre løvskovbryn, søer, moser og andre udyrkede arealer på over 0,10 
ha) kan ikke medregnes i kulturarealet.  
 
Lysåbne arealer placeret inde i skovrejsningsprojektet er støtteberettigede til grundbetaling, hvis aktivitetskravet er opfyldt 
på arealerne. Bemærk dog, at deciderede arbejdsarealer, hvor ”græsproduktion” er hæmmet af anden aktivitet ikke er 
støtteberettigede. 
 
 
Arealer mindre end 0,3 ha 
For at et skovrejsningsareal er støtteberettiget til grundbetaling skal det være på mindst 0,3 ha.  
 
På grund af for eksempel læbælter og andre eksisterende beplantninger, søer eller åbninger i skoven, forekommer der 
skovrejsningsarealer, der er under 0,3 ha.  
Når et skovrejsningsprojekt indtegnes i markkortsystemet, er det projektets ydre grænser der bliver indtegnet, og for 
eksempel eksisterende læhegn kan derved blive en del af skovrejsningsprojektet (dog med en kommentar om, at der er 
eksisterende læhegn i projektet).  
 
Hvis Miljøstyrelsen i forbindelse med kontrollen godkender en ændring af skovrejsningsprojektets areal, skal du sende 
denne information til: 
  
Arealtilskud:  arealtilskud@lbst.dk og Kort & GIS, Markkortgruppen:  markkort@lbst.dk   
 
Brug altid ordet ”skov” eller ”skovrejsning” sammen med ordet ”kontrol” i mailens emnelinje. 
 
Opmålingsresultat skal sendes til Miljøstyrelsen  
Kontrolresultatet af skovrejsningsarealerne skal du sende til Miljøstyrelsens lokale enhed med Cc. til tilskov@mst.dk, med 
følgende dokumenter: 

 Opmålingerne af arealet, både brutto og netto opmålingerne (hvis der er foretaget opmålinger) 

 Kontrolrapport 

 Opmålingskort 

 Evt. billeder 

 Evt. bemærkninger til arealerne, for eksempel områder med udgåede planter, meget brede spor (over 6 meter) 
lysåbne arealer der aktivt holdes lysåbne m.m. 

 

Netto-opmåling 
svarer til vores grundbetalings-areal. Det er ligeledes dette areal Miljøstyrelsen anvender i 
forbindelse med deres arealbaserede udbetaling. 

Brutto-opmåling 
er hele skovrejsningsprojektet inkl. evt. lysåbne arealer. Når disse sendes til Miljøstyrelsen, er 
der vigtigt, at beskrive for Miljøstyrelsen, hvordan opmålingen er foretaget i marken.  

 

Kontroltyper 
Kontrol af skovrejsningsarealer foregår på to forskellige måder alt efter kontrolårsag: 

1. x: Skovtilsagn (kontrol uden MST)  

2. w: Skovtilsagn (kontrol med MST) 

 

Det vil fremgår i overskriften på kontrolgrundlaget, hvilken af typerne du skal gennemføre på den konkrete sag. 
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Skovtilsagn (kontrol uden MST) 
Kontrolårsag x 
 
Ved disse kontroller deltager Miljøstyrelsen (MST) ikke i kontrolbesøget.  
 
Du skal kun kontrollere skovrejsningsarealer, hvis arealerne er udtaget til besigtigelse, og du skal alene kontrollere arealet 
i forhold til grundbetaling. Det betyder, at du ikke skal tælle planter eller arter af planter.  
 
Hvis der er yderligere marker markeret til besigtigelse ud over skovrejsningsarealerne, skal du også altid kontrollere disse. 
 
Du kan med fordel anmode den lokale Miljøstyrelsesenhed om tilsagnsmaterialet, inden du gennemfører kontrollen på 
stedet. Dermed vil du opnå et bedre kendskab til projektets omfang. 
 
Miljøstyrelsen kan på grundlag af din kontrol, efterfølgende udføre en kontrol på samme sag, hvor de sikrer, at projektet 
lever op til tilsagnsbetingelserne og dermed om skovrejsningsarealerne er placeret korrekt. Dermed kan der forekomme 
ændringer i forhold til det du har konstateret. Disse ændringer vil blive sendt til Arealtilskud, som sørger for at ændringerne 
bliver registreret. 
 
Skovtilsagn (kontrol med MST) 
Kontrolårsag w 
 
Ved disse kontroller deltager Miljøstyrelsen (MST) i kontrolbesøget.  
 
Kontrollerne bliver udtaget med baggrund i skovrejsningsprojekter.  Du skal kontrollere skovrejsningsarealer i forhold til 
grundbetaling, hvis arealerne er udtaget til besigtigelse. Derudover skal du ved disse kontroller bistå Miljøstyrelsen med 
eventuelt yderligere opmålinger af projektet.  
 
Hvis der er yderligere marker markeret til besigtigelse ud over skovrejsningsarealerne, skal du også altid kontrollere disse. 
 
Hvis der ikke er søgt grundbetaling til et skovrejsningsprojekt, behøver du ikke at deltage i den koordinerede kontrol med 
Miljøstyrelsen, medmindre Miljøstyrelsen anmoder om det.  
 
Hvis Miljøstyrelsen ikke har behov for din deltagelse i kontrollen, skal du kopiere ansøgers indtegning. Du skal ikke 
gennemføre en besigtigelse af arealer i skovrejsningsprojektet. 
 
Vær opmærksom på, at af hensyn til samarbejdet med Miljøstyrelsen, er det kun udvalgte kontrollører – én i hver afdeling 
– der kører denne type sager.   

  
Kontaktpersoner, MST 

 mailadresse Telefonnummer 

STORSTRØMS   

Martin Fischer  marfi@mst.sk 72108308 

Trine Marie Dippel tdip@mst.sk 91329579 

FYN   

Ejgil Andersen eea@mst.dk 23730228 

SYDJYLLAND   

Anne Livbjerg Hansen alh@mst.dk 20423722 

Liselotte Dybkjær lised@mst.dk 93588241 

ØSTJYLLAND   

Carl Jensen crl@mst.dk 21422161 

Katja Sønderstgaard Sørensen katjs@mst.dk 25528589 

KØBENHAVN   

Thilde Funder thifu@mst.sk 20928025 

Peter Empacher petee@mst.dk 20908997 

Ida Marianne Grundahl idamg@mst.dk 93564114 
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3.5 Permanent græs 

Arealer med permanent græs skal du altid kontrollere ud fra markblokkens støtteprocent. Dog skal du altid kontrollere 
aktivitetskrav først. Det vil sige, at hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt på kontroltidspunktet, og du gennemfører kontrollen 
før 16. september, skal du ikke vurdere markblokkens støtteprocent før ved efterkontrollen. 
 
I forbindelse med kontrol er det dog aldrig markblokken, men marken som skal kontrolleres i forhold til støtteprocent. 
 
Aktivitetskrav – en gang årlig slåning 
Kontrolårsag c 

For permanent græs er der krav om, at arealet slås mindst én gang årligt i perioden 1. juni til og med 15. september. Kravet 
om slåning kan også opfyldes ved afgræsning. Arealet fremstår som anvendt til afgræsning, når mindst 50 % af 
plantedækket er under 40 cm højt, 16. september eller på kontroltidspunktet.  
 
Der skelnes mellem arealer, hvor aktivitetskravet ikke kan overholdes, og arealer, hvor det godt kunne være overholdt, 
men ikke er blevet det.  
 
Hvis aktivitetskravet ikke kan overholdes for eksempel fordi arealet/delarealet er en sø, eller fordi der er tæt buskads, skal 
arealet tælle med i støtteprocenten (se nedenfor), og du skal ikke foretage dig yderligere i forhold til aktivitetskravet. 
 
Hvis aktivitetskravet ikke bliver overholdt på arealer over 100 m2, selvom det godt kunne. Det kan for eksempel være, hvis 
et areal ikke er afgræsset i tilstrækkelig grad, er arealet ikke støtteberettiget, og du skal lave fradrag for arealet.  
 
Bemærk, at der ikke er krav om en bestemt højde af plantedækket den 16. september. Eneste krav er, at arealet skal være 
slået i perioden. Dette betyder, at selvom plantedækket er meget lavt, for eksempel som følge af meget mager jord, er 
denne lave plantehøjde ikke tilstrækkelig til at have opfyldt aktivitetskravet, da arealet skal være slået mindst én gang i 
perioden. 
 
Bemærk, at der ikke er krav om, at det afslåede materiale fjernes fra arealet. 
 
Aktivitetskravet om slåning kan erstattes med afgræsning.  
Du skal kontrollere, at arealet fremstår afgræsset senest den 15. september. Det vil sige, at arealet skal være jævnt 
afgræsset, så over 50 % af plantedækket er under 40 cm i højden enten 16. september eller på kontroltidspunktet, hvis 
det er før 16. september. 
  
Du skal underkende delarealer (> 100 m2), hvor mere end 50 % af plantedækket er over 40 cm højt 16. september.  
 
Selvom plantedækket er meget lavt, for eksempel som følge af meget næringsfattig jord, er denne lave plantehøjde ikke 
tilstrækkelig til at have opfyldt aktivitetskravet. 
 
Kontrol før 16. september 
Slæt:  
Hvis du er på kontrol før 15. september, og du kan se, at arealet (hele det ansøgte, indtegnede areal) har været slået 
mindst én gang i perioden fra 1. juni og frem til kontroltidspunktet, skal du godkende arealet. Hvis arealet (eller delareal 
ned til 100 m2) ikke er blevet slået, skal du udtage arealet til efterkontrol. 
 
Afgræsning:  
Hvis arealet (hele det af ansøger indtegnede areal) på kontroltidspunktet fremstår afgræsset Det vil sige, at mindst 50 % 
af plantedækket er under 40 cm, kan du godkende arealet. Du skal tage et repræsentativt ok-billede, som du skal indlæse 
i IMK. 
 
Hvis arealet på kontroltidspunktet ikke fremstår afgræsset eller der er delarealer helt ned til 100 m2, der ikke fremstår 
afgræsset (for eksempel uden for hegn eller mere våde områder af marken), skal du udtage arealet til efterkontrol. 
 
Bar jord som følge af slitage fra husdyr 
Hvis plantedækket er slidt væk af husdyr, skal du stadig betragte aktivitetskravet som opfyldt. Det kan for eksempel være 
arealer, der bliver anvendt til udegrise, hønsegårde, arealer rundt om vandtrug og drivgange. 
 
Bar jord som følge af naturlige forhold 
Hvis der på et permanent græsareal er meget sparsom plantevækst eller slet ingen som følge af naturlige forhold, som for 
eksempel at arealet ofte bliver oversvømmet eller jordbundsforholdene er så ringe, så opvækst af planter er umulig eller 
tæt på umulig, må du ikke betragte aktivitetskravet som opfyldt, heller ikke selvom der går dyr på arealet.  
 
Arealer med bar jord, som følge af naturlige forhold, skal du betragte som ikke-landbrug, De skal indgå i vurderingen af 
markblokkens støtteprocent, hvis de er under 500 m2. Hvis arealet er over 500 m2, skal du lave en observation for ikke-
landbrug for arealet. Se afsnit 3.3 om ikke-landbrug. 
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Kontrol efter 15. september 
Hvis du er på kontrol efter 15. september, og arealet er slået mindst én gang i perioden fra 1. juni til og med 15. september, 
eller der har været dyr på arealet, og du ikke kan afvise, at arealet fremstod afgræsset (50 % af plantedækket var under 
40 cm i højden) senest den 15. september, skal du godkende arealet. 
 
Hvis arealet ikke er slået i perioden fra 1. juni til og med 15. september, eller der ikke har været dyr på arealet, skal du 
underkende arealet. Du skal også underkende arealet, hvis du vurderer, at arealet ikke fremstod afgræsset senest 15. 
september. 
 
Du kan vælge én af følgende observationer i IMK: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden 1. juni til og med 15. september (4.1.1)  

 Arealet afgræsset, men fremstår ikke med tæt, lavt plantedække 15. september (4.1.5) 
 
Hvis arealet ikke umiddelbart fremstår som et landbrugsareal, og det ikke umiddelbart er muligt for ansøger at opfylde 
aktivitetskravet, kan du anvende en af følgende observationer: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden fra 1. juni til og med 15. september – arealet er naturlignende (4.1.2) 

 Ikke slået/afgræsset i perioden fra 1. juni til og med 15. september – arealet er mose, vandhul eller 

lignende (4.1.3) 
 
Hvis du har anvendt en af disse observationer vil Kort & GIS efterfølgende vurdere om arealet skal tages ud af blok. 
 
Bemærk, at hvis ansøger på arealet også har søgt ordninger under Landdistriktsprogrammet vil ovenstående observationer 
ikke nødvendigvis ”slå igennem” på disse ordninger, da manglende opfyldelse af aktivitetskravet på grundbetaling ikke er 
en præcis nok observation i forhold til eventuel overtrædelse af tilsagnsbetingelserne. Du vil derfor udover ovenstående 
skulle anvende en observation for ordningen under landdistriktsprogrammet vedrørende manglende pleje/udnyttelse. 
 
Markblokkens støtteprocent 

I forbindelse med kontrollen skal du ikke vurdere markblokkens støtteprocent, men kun støtteprocenten på den mark, der 
er udtaget til kontrol. 
 
På permanente græsarealer skal støtteprocenten altid vurderes i forbindelse med kontrollen.  
 
Kontrol af markblokkens støtteprocent skal du foretage i følgende rækkefølge: 

1. Ikke-landbrug 

2. Aktivitetskrav ikke overholdt 

3. Ikke-støtteberettigede arealer over 500 m2  

4. Ikke-støtteberettigede arealer under 500 m2 i kanten af marken 

5. Støtteprocent 
 
Ikke-landbrug 
Hvis du konstaterer et areal over 100 m2, der er udlagt til et andet formål end landbrug, skal du oprette en observation for 
dette i IMK. Det kan for eksempel være, hvis der er have, hus eller vej på arealet.  
 
For permanent græs gælder det også, at hvis det er en menneskeskabt konstruktion i kanten af marken, skal du oprette 
en observation helt ned til 10 m2. 
 
Se afsnit 3.3 om ikke-landbrug. 
 
Aktivitetskrav 
Arealer, hvor aktivitetskravet ikke er overholdt skal ikke indgå i vurderingen af markblokkens støtteprocent. Se tidligere i 
dette afsnit. Det vil sige, at hvis der er mange klynger af træer eller lignende på arealet, skal støtteprocenten ikke 
nedskrives, hvis arealet underkendes på grund af manglende overholdelse af aktivitetskravet.  
 
Ikke-støtteberettigede arealer over 500 m2   - Fradrag 
Hvis der er ikke-støtteberettigede arealer over 500 m2 som ikke findes i korttemaet ”Fradrag, grundbetaling”, skal du oprette 
et fradrag på normal vis. Det kan for eksempel være vandhuller (husk, GLM-søer er støtteberettigede) og klynger af træer. 
 
I IMK skal du vælge følgende observationer: 
 

 Vandhul, sø eller lignende (> 500 m2) (4.3.1) 

 Vandløb, grøft eller lignende (> 500 m2) (4.3.3) 

 Klynge af træer/buske (> 500 m2) (4.4.1) 
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 Bar jord som følge af naturlige forhold (> 500 m2) (4.7.1) 

 Mere end 50 % mos, lav, lyng eller lign. (> 500 m2) (4.5.1) 

 
Ikke-støtteberettigede arealer under 500 m2 i kanten af marken - Fradrag  
Arealer, der ikke er støtteberettigede, og som ligger i kanten af en mark, skal du fradrage uanset størrelse (dog ikke mindre 
end 100 m2, med undtagelse af menneskeskabte konstruktioner, hvor det er ned til 10 m2).  
 
Du kan i IMK vælge følgende observationer: 
 

 Vandhul, sø eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.3.2) 

 Vandløb, grøft eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.3.4) 

 Klynge af træer/buske i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.4.2) 

 Bar jord som følge af naturlige forhold i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.7.2) 

 Mere end 50% mos, lav, lyng eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.5.3) 
 
Arealer med lyng, mos eller lav, der er beliggende i kanten af marken og som er under 500 m2, men over 100 m2 skal også 
fradrages. 
 
Vurdering af støtteprocent 
Når du har lavet alle fradrag, skal du angive den korrekte støtteprocent for den resterende del af arealet. Hvis 
aktivitetskravet ikke er opfyldt på hele arealet eller dele af arealet, skal du vente med at vurdere markblokkens støtteprocent 
til efterkontrollen. 
Når du vurderer støtteprocenten, skal de ikke-støtteberettigede arealer (vandhuller, vandløb, grøfter, klynger af træer, 
arealer med lyng, mos eller lav og arealer med barjord), som er under 500 m2 og beliggende i marken indgå. Desuden skal 
enkeltstående træer indgå. 
 
Husk, hvis der på arealet er andre ordninger end grundbetaling, for eksempel en miljøordning, kan det være du skal lave 
observationer mindre end 500 m2 for ikke-støtteberettigede arealer for disse ordninger.  
 
Støtteprocenten skal du vurdere ud fra intervallerne, der fremgår af Tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3: Markens støtteprocent i forhold til ikke-støtteberettigede arealer 

Andel af markens areal med ikke-støtteberettigede 
arealer mindre end 500 m2, % 

Markens støtteprocent, % 

0 - 10 100 

10 - 30 80 

30 - 50 60 

50 - 100 0 

 
For eksempel, hvis du vurderer, at der er cirka 25 % ikke-støtteberettigede arealer (under 500 m2) - det vil sige, at der er 
cirka 75 % støtteberettiget areal tilbage på marken - skal støtteprocenten for marken være 80 %.  
 
Nedskrivning af støtteprocent 
Hvis du konstaterer en anden støtteprocent, end den der oprindelig er sat for marken, skal du vælge en af følgende 
observationer i IMK: 
 

 Ændret fra 100 til 80 (4.2.1) 

 Ændret fra 100 til 60 (4.2.2) 

 Ændret fra 100 til 0 (4.2.3) 

 Ændret fra 80 til 60 (4.2.4) 

 Ændret fra 80 til 0 (4.2.5) 

 Ændret fra 60 til 0 (4.2.6) 
 
Det er vigtig, at du vælger den rigtige observation i forhold til, hvad støtteprocenten oprindeligt var sat til. 
 
Opskrivning af støtteprocent 
Hvis du laver fradrag for ikke-støtteberettigede arealer, fordi disse er over 500 m2, kan det betyde, at du skal angive en 
højere støtteprocent for marken end den oprindelig var sat til. 
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Et eksempel er, hvis du har kontrolleret en mark med en støtteprocent på 80 %, og du har lavet fradrag på alle ikke-
støtteberettigede arealer på marken, fordi de er over 500 m2. I dette tilfælde skal du rette støtteprocenten til 100 % på 
marken, hvis det areal, der er tilbage, er 90 % - 100 % støtteberettiget.  
 
Du skal i disse situationer vælge følgende observationer i IMK: 
 

 Ændret fra 80 til 100 (4.2.7) 

 Ændret fra 60 til 100 (4.2.8) 

 Ændret fra 60 til 80 (4.2.9) 

 Ændret fra 0 til 100 (4.2.10) 

 Ændret fra 0 til 80 (4.2.11) 

 Ændret fra 0 til 60 (4.2.12) 
 
Bemærk, hvis du ikke har ændret noget ved marken, for eksempel ikke har oprettet fradrag for ikke-støtteberettigede 
arealer over 500 m2, må du ikke opskrive markens støtteprocent, da det vil svare til at du giver ansøger et større areal end 
der oprindeligt er søgt til.  
 
Opsplitning af mark som følge af ændring af støtteprocent 
Du kan komme ud for at skulle angive forskellig støtteprocent for delarealer på den samme mark. For eksempel hvis en 
mark har en støtteprocent på 100, men du ved kontrollen konstaterer, at et delareal skal have en støtteprocent på 80, 
mens resten af marken fortsat skal have en støtteprocent på 100. 
 
Grænsen for hvor småt et delareal skal være, før du skal give det en anden støtteprocent end hele marken, er 0,30 ha. 
 
Hvis en mark tydeligt har forskellige støtteprocenter skal du i IMK opsplitte marken. Derefter skal du vælge den korrekte 
observation i forhold til at angive den korrekte støtteprocent, se ovenfor. 
 
Andet end græsmarksplanter   

Vedagtige planter, lav eller mos 
Vedagtige planter som lyng, samt lav og mos bliver ikke betragtet som græsmarksplanter, derfor er arealer, hvor disse 
planter er dominerede, ikke støtteberettigede. 
 
Du skal godkende dele af marken med mere end 50 % græsmarksplanter, mens dele af marken, hvor procentdelen er på 
50 % eller derunder, ikke er støtteberettigede. 
 
De dele af marken, hvor plantedækket er domineret af græsmarksplanter, skal hver for sig udgøre et sammenhængende 
areal (passage på mindst fire meter) på mindst 0,30 ha.  
 
Dog kan du godkende arealer under 100 m2 med mere end 50 % vedagtige planter, lav eller mos, hvis disse ”pletter” er 
en del af en helhed, hvor plantedækket opfylder betingelserne. 
 
Hvis du konstaterer arealer større end 100 m2, men under 500 m2, som er beliggende i kanten af marken eller arealer 
større end 500 m2, hvor plantedækket er domineret af lyng, lav og/eller mos, skal du underkende arealerne med følgende 
observation i IMK: 

 

 Mere end 50 % mos, lav, lyng eller lign. (> 500 m2) (4.5.1) 

 Mere end 50% mos, lav, lyng eller lignende i kanten af marken (100 m2 til 500 m2) (4.5.3) 

 
Hvis arealerne med lyng, mos eller lav er mellem 100 m2 og 500 m2 og ikke beliggende i kanten af marken, skal de indgå 
i din vurdering af markens støtteprocent. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag 
Der må ikke etableres vildt- og bivenlige tiltag på arealer med permanent græs.  
 
Hvis du konstaterer vildt- eller bivenlige tiltag på et areal med permanent græs skal du i IMK vælge følgende observation: 
 

 Vildt- og bivenligt tiltag (4.5.2) 
 
Hvis arealet er større end 0,3 ha, kan du opdele marken og omdøbe afgrøden. Arealet vil så være støtteberettiget, hvis 
det er sammenhængende med et omdriftsareal.  
 
Arealer uden plantedække  

Bar jord som følge af slitage fra dyr 
Hvis et areal bliver brugt til dyrehold, og der som følge af dyrene ikke er plantedække på arealet (del af året eller hele året), 
skal du stadig regne aktivitetskravet som opfyldt, og arealet som støtteberettiget. 
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Hvis den bare jord skyldes andre forhold, for eksempel at der er udlagt sand på arealet og det bruges som ridebane til 
heste, skal du underkende arealet, da der så ikke længere er tale om et landbrugsareal, se afsnit 3.3. 
 
Bar jord som følge af naturlige forhold 
Hvis der på et permanent græsareal er meget sparsom plantevækst eller slet ingen som følge af naturlige forhold, som for 
eksempel at arealet ofte bliver oversvømmet eller jordbundsforholdene er så ringe, så opvækst at planter er umulig eller 
tæt på umulig, er arealet ikke støtteberettiget, da der så ikke længere er tale om et landbrugsareal.  
 
Miljøsårbare områder (MSO) 

Hvis ansøger er underlagt de grønne krav, må permanente græsarealer, der er beliggende i miljøsårbare områder (MSO), 
ikke jordbearbejdes. 
 
Hvis et permanent græsareal beliggende i MSO er jordbearbejdet, har det ingen betydning i forhold til, om arealet er 
støtteberettiget til grundbetaling eller ej.  
 
Du kan læse mere om grønne krav i Instruks 3. 
   

3.6 Brak 

Braklagte arealer er landbrugsarealer i omdrift, der i en periode tages ud af den landbrugsmæssige produktion. 
 
Der findes flere forskellige typer af brak: 
 

Afgrødekode Navn 

308 MFO-brak, sommerslåning 

309 Udyrket areal ved vandboring 

310 Brak, sommerslåning 

324 Blomsterbrak 

325 MFO-blomsterbrak 

338 Brak, forårsslåning (ny i 2018) 

339 MFO-brak, forårsslåning (ny i 2018) 

342 Bestøverbrak (ny i 2018) 

343 MFO-bestøverbrak (ny i 2018)  

 
 

De forskellige typer af brak kan anvendes til opfyldelse af MFO-kravene. Vær opmærksom på, at der fra 2018 er kommet 
en differentiering på braklagte arealer i forhold til anvendelse af sprøjtemidler mod uønskede plantearter. Der er således 
totalforbud mod anvendelse af sprøjtemidler alene på MFO-brakarealer. Det betyder, at selektiv nedvisning af uønskede 

plantearter også er omfattet af sprøjteforbuddet.  
 
Der er andre forskelle på krav til brak og MFO-brak.  Se Instruks 3 – grønne krav. 
 
Slåningsbrak (forårsslåning eller sommerslåning) 
Kontrolårsag b 
Slåningsbrak skal slås (afpudses) mindst én gang i kalenderåret. Det afslåede plantemateriale må ikke fjernes fra arealet.  
Ansøger må foretage en let jordbehandling på hele brakmarken, for eksempel en strigling. Plantedækket må dog ikke 
beskadiges. Ansøger må også snitte/skårlægge plantematerialet eller opstakket plantematerialet i et hjørne af brakmarken.  
Der må ikke ske en produktion på arealet, og arealet må ikke jordbehandles, sprøjtes eller gødes. Arealet må ikke slås i 
perioden 1. maj til og med 31. juli af hensyn til ynglende markvildt. Herunder vises en kort oversigt over datoerne for forårs-
og sommerslåning.  
 

Brak – forårsslåning (slåning fra 1. april til og med 30. april) 
Plantedækket skal slås mindst én gang i perioden, så det nemt kan tages ind i driften igen, og fremspiring af vedplanter 
forhindres. Forårsslåning er anmeldt med afgrødekode 338 ”Brak, forårsslåning” eller 339 ”MFO-brak, forårsslåning”  
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Brak – sommerslåning (slåning fra 1. august til og 15. september) 
Plantedækket skal slås mindst én gang i perioden, så det nemt kan tages ind i driften igen, og fremspiring af vedplanter 
forhindres. Sommerslåning er anmeldt med afgrødekode 310 ”Brak, sommerslåning” eller 308 ”MFO-brak, sommerslåning”  
 
Ansøger vælger en af afgrødekoderne for slåningsbrak i Fællesskemaet. Ansøger kan ændre forårsslåning til 
sommerslåning efter ændringsfristen. Ansøger kan ikke ændre sommerslåning til forårsslåning.  
 
Blomsterbrak 

Blomsterbrak skal inden 1. maj i støtteåret være tilsået med en blanding af frø- og nektarproducerende planter. Arealet må 
ikke tilsås med majs, korn eller raps i renbestand eller en blanding alene af disse afgrøder. Endvidere må plantedækket 
ikke alene bestå af græs eller andet grøntfoder, herunder kløvergræs.  
 
Med en blanding menes mindst to forskellige plantearter pr m2. 
 
Arealet må ikke sprøjtes eller gødes, og der må ikke ske jordbehandling efter 30. april. Der er ikke krav om slåning på 
disse arealer, men arealet må ikke slås i perioden 1. maj til og med 31. juli. 
Blomsterbrak har følgende afgrødekoder: 324 eller 325 
 
Bestøverbrak 

Bestøverbrak skal inden 1. maj i støtteåret være tilsået med en blanding af pollen- og nektarrige plantearter til gavn for 
særligt de bestøvende insekter. Arealet skal være jordbehandlet og der skal være udsået en blomsterblanding bestående 
af mindst tre forskellige plantearter per m2 udvalgt fra en særlig planteartsliste. Se Tabel 2.4. Arealet må ikke tilsås med 
majs, korn eller raps i renbestand eller en blanding alene af disse afgrøder. Endvidere må plantedækket ikke alene bestå 
af græs eller andet grøntfoder, herunder kløvergræs.  
 
Tabel 2.4: Planteartsliste over godkendte plantearter, der kan indgå i en blomsterblanding til bestøverbrak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk navn Latinsk navn 

Blåhat Knautia arvensis 

Gul okseøje Glebionis segetum 

Hvid okseøje Leucanthemum vulgare 

Gul sennep Sinapis alba 

Hjulkrone Borago officinalis 

Honningurt Phacelia tanacetifolia 

Morgenfrue Calendula officinalis 

Alm. hør Linum usitatissimum 

Alm. rundbælg Anthyllis vulneraria 

Boghvede Fagopyrum esculentum 

Cikorie Cichorium intybus 

Kornblomst Centaurea cyanus 

Kornvalmue Papaver rhoeas 

Vild gulerod Daucus carota ssp. carota 

Alm. røllike Achillea millifolia 

Kommen Carum carvi 

Vild kørvel Anthriscus sylvestris 

Brunelle Prunella vulgaris 

Kællingetand Lotus corniculatum 

Kløver (rødkløver, alsike-kløver, blodkløver, 
hvidkløver) 

Trifolium pratense; Trifolium hybridum ssp. Hybridum; 
Trifolium incarnatum; Trifolium repens 

Lucerne Medicago sativa 

Mark-stenkløver (Gul stenkløver) Melilotus officinalis 

Musevikke Vicia cracca 

Esparsette Onobrychis viciifolia 

Humlesneglebælg Medicago lupulina 
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Blandingen skal udgøre mere end 50 % af markens samlede plantedække og være jævnt fordelt. Vær opmærksom på, at 
hvis ansøger har valgt mere end én art af kløver, skal der indgå mindst to arter fra listen, som er forskellig fra kløver.  
Direkte Betalinger har bestilt en billedbog, som illustrerer udviklingstrin for arterne i Tabel 2.4. 
 
Arealet må ikke sprøjtes eller gødes, og der må ikke ske jordbehandling efter 30. april. Der er ikke krav om slåning på 
disse arealer. Slåningsforbuddet gælder også for bestøverbrak i perioden 1. maj til og med 31. juli. 
Bestøverbrak har følgende afgrødekoder: 342 ”Bestøverbrak”, eller 343 MFO-bestøverbrak”  
 
Kontrol af bestøverbrak 

Når du kontrollerer bestøverbrak skal du vurdere, om der er tre arter fra Tabel 2.4 til stede på hver 100 m2, og at blandingen 

er jævnt dækkende. Det vil sige, at blandingen skal udgøre mindst 50 % af hver m2. Hvis du vurderer, at der er kun to arter 

til stede skal du underkende og omdøbe. Se mere i næste afsnit. Du skal vurdere, om du kan omdøbe til blomsterbrak 

eller omdriftsgræs eller permanent græs.  

 

Du skal også omdøbe, hvis du vurderer, at blandingen dækker under 50 % per 100 m2.  

 

Ændring af afgrødekoder 

Ændring af slåningsbrak til blomsterbrak eller bestøverbrak– eller omvendt 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at et areal anmeldt som slåningsbrak er tilsået med en blanding af frø- og 
nektarproducerende planter, skal du ændre afgrødekoden til blomsterbrak og godkende arealet, hvis arealet overholder 
alle støttebetingelserne for blomsterbrak. Det samme gælder hvis ansøger har tilsået med en blanding, som opfylder 
kravene til bestøverbrak. 
 
Det omvendte gør sig gældende, hvis ansøger har anmeldt et areal som blomsterbrak eller bestøverbrak, men du ved 
kontrollen konstaterer, at arealet fremstår som slåningsbrak. Her skal du ændre afgrødekoden til slåningsbrak. Du skal 
dog være opmærksom på, om ansøger har været i gang med at så en blomsterblanding til blomsterbrak eller bestøverbrak. 
I så fald er der sket en jordbehandling som betyder, at kravene til brak ikke opfyldt, og du skal omdøbe til omdriftsgræs 
eller permanent græs.  
 
Ændring af afgrødekoder som følge af produktion eller bar jord på arealet 
Et brakareal må ikke anvendes produktionsmæssigt, for eksempel til afgræsning eller slæt. Hvis du ved kontrollen 
konstaterer at et brakareal på 0,30 ha eller derover (for ø/å-sager: 0,01 ha) er anvendt produktionsmæssigt, skal du ændre 
afgrødekode til det konstaterede. Du skal være særlig opmærksom, hvis arealet er anmeldt med MFO-brak. Her skal du 
ændre afgrødekode ned til 0,01 ha, for at sikre at den grønne beregner regner korrekt.  
 
Du skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, om et brakareal skal ændres til permanent græs eller til 
omdriftsgræs. I IMK kan du af lagene ”græs i 5 år 2017” og ”permanent græs i 2017” se, hvorvidt du skal omdøbe til 
permanent græs eller til græs i omdrift. 
 
Hvis et areal er tilsået, for eksempel med korn eller tilsået for sent i forhold til blomsterbrak eller bestøverbrak, skal du 
ændre afgrøden til den afgrøde, du konstaterer på kontroltidspunktet. Det samme gør sig gældende, hvis du konstaterer 
bar jord. Her skal du dog være opmærksom på, at der kan være tale om en overtrædelse af 
krydsoverensstemmelseskravene, hvilket fremgår af Bilag 1.  
 
Se Instruks 1, hvornår og hvordan du ændrer afgrødekoder i IMK og CAP-TAS. 

 
Aktivitetskrav 

Det gælder for brakarealer som for alle omdriftsarealer, at de skal være dyrkbare i perioden fra 15. maj til og med 15. 
september. Hvis et brakareal ikke er dyrkbart i denne periode, skal du vælge følgende observation i IMK:  
 

 Arealet er ikke dyrkbart i perioden fra 15. maj til og med 15. september (5.1.2) 
 
Hvis aktivitetskravet for brakarealet i øvrigt er opfyldt, skal du betragte brakarealet som dyrkbart. 
 
Slåningsbrak (forårs- og sommerslåning) 
Plantedækket på slåningsbrak skal slås mindst én gang årligt i perioden enten 1. april til og med 30. april eller 1.august til 
og med 15. september. Det afslåede plantedække må ikke fjernes fra arealet. Det afslåede materiale må dog godt 
opstakkes på marken. 
 
Slåningen kan erstattes af forberedelse af såbed til vintersæd, se nedenfor. 
 
Du skal underkende arealer eller delarealer, der ikke er slået, hvis de er større end 100 m2, og du skal vælge en af følgende 
observationer: 

 Brakarealet ikke forårsslået mellem 1. og 30. april (5.1.5) 
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 Ikke slået mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september (5.1.1)  
 
Du skal være opmærksom på, at hvis arealet er højst 10 m bredt, det samlede ikke slåede areal udgør under 10% af 
markens areal og der er mindst 10 meter mellem flere slåningsfri striber, så skal du godkende det uslåede areal som et 
vildt- og bivenligt tiltag. 
 
Hvis du foretager kontrollen inden 1. august og afgrødekoden er forårsslåning, og du konstaterer, at arealet ikke er slået i 
perioden 1. april til og med 30. april, skal du ændre afgrødekoden til 310 ”Brak, sommerslåning” eller 308 ”MFO-brak, 
sommerslåning”. Du skal også udtage marken til efterkontrol. 
 
Hvis du foretager kontrollen inden 1. august, og afgrødekoden er sommerslåning, skal du altid markere marken til 
efterkontrol, da det først vil være muligt at kontrollere aktivitetskravet efter denne dato. Har du ændret afgrødekode for 
hele marken, for eksempel fordi arealet er slået i forbudsperioden, skal du dog ikke markere marken til efterkontrol. 
 
Hvis du er på kontrol i perioden 1. august til og med 15. september, og arealet ikke er slået, skal du markere marken til 
efterkontrol, da der så skal foretages efterkontrol efter 15. september.  
 
Blomsterbrak 
Senest 30. april skal ansøger have foretaget en mekanisk jordbehandling og have udsået en blanding af frø- og 
nektarproducerende planter.  
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at blomsterbrakken er etableret efter den 30. april, skal du vælge følgende observation 
til orientering af ansøger: 
 

 Blomsterbrak sået efter 30. april (5.1.3) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den konstaterede afgrøde, for eksempel blanding.  
 

Bestøverbrak 
Senest 30. april skal ansøger have foretaget en mekanisk jordbehandling og have udsået en blanding af pollen- og 
nektarrige plantearter til gavn for særligt de bestøvende insekter. 
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at bestøverbrakken er etableret efter den 30. april, skal du vælge følgende observation 
til orientering af ansøger: 
 

 Bestøverbrak sået efter 30. april (5.1.4) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den konstaterede afgrøde, for eksempel blanding.  
 
Ikke støtteberettiget som brak – men stadig støtteberettiget til grundbetaling 

I det kalenderår, hvor et areal er anmeldt som brak, må arealet i perioden fra 1. januar til og med 31. december ikke 
anvendes produktionsmæssigt. Det vil sige, arealet må ikke jordbehandles (undtagen i forbindelse med såning af 
blomsterbrak, bestøverbrak eller forberedelse af såbed til vintersæd, se senere), tilføres gødning, og der må ikke ske 
afgræsning eller tages slæt på arealet. Med slæt menes der, at afslået materiale er fjernet fra arealet. Desuden må der 
ikke ske opbevaring på arealet. 
 
Hvis et brakareal (hel mark eller delareal helt ned til 100 m2) bliver anvendt produktionsmæssigt og dermed fremstår som 
en anden type areal end brak, for eksempel som et græsareal, skal du ændre afgrødekoden til det konstaterede. Du skal 
ikke underkende arealet til grundbetaling, hvis arealet i øvrigt overholder støttebetingelserne. 
 
Forbud 

Forbud mod brug af jordforbedringsmidler og pesticider  
Der må ikke anvendes jordforbedringsmidler, som for eksempel kalk, eller pesticider på braklagte arealer. Der er nogle 
undtagelser, som bliver beskrevet herunder. Du skal dog være særlig opmærksom på, at en ny udmelding fra EU-
kommissionen medfører et totalforbud mod anvendelse af pesticider på MFO-braklagte arealer, inklusiv bekæmpelse af 
uønskede plantearter.  
 
Der må dog bruges pesticider i de tilfælde, hvor ansøger er nødt til at bekæmpe giftige, aggressive elle uønskede 
plantearter, som for eksempel flyvehavre, kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler. Bekæmpelsen af de uønskede arter 
skal ske selektivt og ikke på arealet som et hele. 
 
Endvidere må der anvendes pesticider hvis der er risiko for krydsbestøvning mellem brakarealet og marker der anvendes 
til dyrkning af markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer inden for de afstande, som er fastsat i 
certificeringsreglerne. 
 
Bemærk, at selvom der på et brakareal er anvendt jordforbedringsmidler eller pesticider, er arealet stadig støtteberettiget 
til grundbetaling, hvis øvrige støttebetingelser er overholdt for arealet. 
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Du skal i IMK vælge følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Jordforbedringsmidler eller pesticider anvendt (5.4.3) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel: korn eller 
bar jord. 
 
Nedvisning 
Der må ikke anvendes pesticider på et brakareal. Ansøger må dog nedvisne plantedækket fra 1. juli i forbindelse med 
forberedelse af et såbed til vintersæd.  
 
Hvis du konstaterer, at plantedækket er nedvisnet før denne dato, skal du vælge følgende observation i IMK til orientering 
af ansøger: 
 

 Jordforbedringsmidler eller pesticider anvendt (5.4.3) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den konstaterede afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for 
eksempel: bar jord. 
 
Tilført gødning 
Er arealet tilført gødning, vælger du i IMK følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Arealet er gødet (5.2.5) 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel korn eller 
græs. 
 
Pløjet eller jordbehandlet 
Brakarealer må som udgangspunkt ikke pløjes eller jordbehandles i kalenderåret, undtagen:  

 Blomsterbrak arealer inden 1. maj 

 Bestøverbrak arealer inden 1. maj 

 Forberedelse af såbed til vintersæd efter 31. juli 

 Forberedelse af såbed til vårsæd 

o fra 1. oktober, tung lerjord (JB nr. 7-9) 

o fra 1. november, ler- og humusjorder (JB nr. 5-6 og 10-11) 
 
For sandjorde må jordbearbejdningen før vårsæd først ske i det efterfølgende kalenderår (fra 1. januar).  
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at arealet er pløjet/jordbehandlet før 1. august, skal du i IMK oprette følgende 
observation til orientering af ansøger: 
 

 Arealet er pløjet eller jordbehandlet før 1. august (5.2.2) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel til bar jord. 
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at arealet er pløjet/jordbehandlet efter den 1. august, men der ikke er sået vintersæd, 
og der ikke er intentioner om at så vintersæd, skal du først undersøge jordtypen for at afklare om den er undtaget forbuddet 
mod jordbehandling, det vil sige, at der må pløjes efter 1. oktober, hvis JB 7-9 eller efter 1. november, hvis JB 5-6 eller 10-
11 og der skal sås en vårsæd. Du kan se tema med jordtyper i IMK. Se Figur 2.9.  
 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du i oprette følgende observation IMK til orientering af ansøger: 
 

 Forberedt til såbed, men ikke sået vintersæd fra og med 1. august (5.4.1) 
 
Forberedelse af såbed til såning af vintersæd kan erstatte slåningskravet på slåningsbrak. 
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Figur 2.9: Du kan i IMK se hvilken jordtype, der er registreret på et areal.  

 
Afgræsning 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at arealet er blevet afgræsset eller der går husdyr på arealet, skal du ændre 
afgrødekode til græs, se ovenfor. Du skal dog også anvende følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Arealet er afgræsset (5.2.3) 
 
Slæt 
Hvis der er taget slæt (det afslåede plantedække er fjernet) på arealet eller på delarealer, skal du ændre afgrødekode til 
græs, se ovenfor. Du skal dog også anvende følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Der er taget slæt på arealet (5.2.4) 
 
Forbud mod slåning 
Der er forbud mod slåning af brakarealer i perioden 1. maj til og med 31. juli. Dette er af hensyn til markvildtet. Det er ikke 
tilladt at holde plantedækket kort i forbudsperioden. 
 Bemærk, at det er tilladt at slå brakarealer i forbudsperioden, hvis: 

 Der er risiko for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er 

fastsat i certificeringsreglerne 

 Der er behov for at bekæmpe hejrearter, giftige eller aggressive plantearter som for eksempel flyvehavre, tidsler, 

kæmpebjørneklo eller vårbrandbæger. Disse plantearter må slås, og plantematerialet må fjernes. 

 Der er vildt- og bivenlige tiltag. Tiltaget må slås hele året. 

 
Selvom brakarealet er lovligt slået i forbudsperioden, skal ansøger stadig slå arealet mindst én gang i perioden 1. august 
til og med 15. september. Du skal derfor, hvis du gennemfører kontrollen før 15. september, og arealet er lovligt slået før 
1. august, men ikke slået igen efter 1. august, markere marken til efterkontrol. 
 
Bemærk, at harestriber er tilladte (se nedenfor). Hvis hele arealet er slået i forbudsperioden, kan ansøger dog ikke 
påberåbe sig, at 10 % af markens samlede areal består af harestriber og derfor skal godkendes, da vildttiltag skal være 
beliggende op ad et støtteberettiget areal. 
 
Du skal være opmærksom på, at det er dig som kontrollør, der skal løfte bevisbyrden med hensyn til om et areal er slået i 
forbudsperioden, og at der ikke er tale om risiko for krydsbestøvning eller behov for at bekæmpe giftige eller aggressive 
plantearter. 
 
Hvis arealet er slået i forbudsperioden, skal du vælge følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Arealet er slået i perioden 1. maj til 31. juli (5.4.2) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel til græs. 
 
Oplagring/opbevaring 
Der må ikke ske opbevaring på brakarealet, heller ikke af landbrugsprodukter (for eksempel halmballer, ensilagestakke) 
eller jordforbedringsmidler (for eksempel kalk). 
 
Er der landbrugsmæssig opbevaring på arealet, og denne ikke har fundet sted i over et år, er arealet stadig støtteberettiget 
til grundbetaling. Du skal derfor i IMK vælge følgende observation til orientering af ansøger: 
 

 Arealet er anvendt til opbevaring af landbrugsprodukter (5.2.1) 



Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 2. Direkte arealstøtte 37 

 

 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel til græs. 
 
Ved al anden oplagring/opbevaring på brakarealer skal du vælge følgende observation: 
 

 Opbevaring på brakareal (5.4.7)  
 
Forbud i forbindelse med plantedække på blomsterbrak eller bestøverbrak 
På blomsterbrak og bestøverbrak er der forbud mod at udså korn, majs eller raps i renbestand eller i en blanding, der 
udelukkende består af disse afgrøder. Der må desuden ikke kunne konstateres kløver eller en blanding, der tilhører 

afgrødekategorien ”græs eller andet grøntfoder” i blomsterbrak. Tilsvarende må der ikke kunne konstateres en ren 
kløverblanding eller en blanding, som tilhører afgrødekategorien ”Græs og andet grøntfoder” i bestøverbrak.  
 
Selvom plantedækket består af afgrøder nævnt herover, kan arealet stadig være støtteberettiget til grundbetaling. 
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at plantedækket ikke består af en blanding, som opfylder kravet til blomsterbrak eller 
bestøverbrak, skal du vælge en af følgende observation i IMK til orientering af ansøger: 
 

 Blomsterbrak består af korn, raps eller majs i renbestand (5.4.4) 

 Blomsterbrak består af en blanding udelukkende af korn, raps eller majs (5.4.5) 

 Blomsterbrak består ikke af en blanding af frø- og nektarproducerende planter (5.4.6) 

 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel til blanding. 
 
Plantedækket på en bestøverbrak skal bestå af en blanding af mindst tre forskellige pollen- og nektarrige plantearter, som 
dækker jævnt på mindst 50 % af markens samlede areal.  
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at plantedækket på bestøverbrak ikke består af tre forskellige plantearter eller at de 
godkendte planter ikke dækker jævnt på mindst 50 % af marken, skal du vælge en af følgende observationer i IMK til 
orientering af ansøger: 
 

 Bestøverbrak består ikke af mindst 3 forskellige plantearter (5.4.8) 

 Godkendte planter dækker ikke mindst 50 % af arealet med bestøverbrak (5.4.9) 
 
Desuden skal du ændre afgrødekoden til den afgrøde, som du konstaterer på kontroltidspunktet, for eksempel til blanding. 
 
Bemærk, at plantedækket heller ikke må bestå alene af græs eller andet grøntfoder, herunder kløvergræs.  
 
MFO-brak 

Brakarealer, der er støtteberettigede til grundbetaling, kan også regnes med som MFO-areal til opfyldelse af de grønne 
krav. I givet fald skal en af følgende afgrødekoder være anvendt:  
 

308 ”MFO – brak, sommerslåning” 

323 ”MFO-brak, udyrket areal ved vandboring” 

325 ”MFO-blomsterbrak 

339 ”MFO-brak, forårsslåning” 

343 ”MFO-bestøverbrak” 

 
Se nærmere om MFO-brak i Instruks 3.  
 
Hvis ansøger i forbindelse med kontrollen gør opmærksom på, at et brakareal også skal tælle med i opfyldelse af de 
grønne krav, og støttebetingelserne i øvrigt er opfyldt på arealet, skal du ændre afgrødekode til det konstaterede.  
 
2 m-bræmmer på brak 

2 m-bræmmer er støtteberettigede til grundbetaling. De skal ikke anmeldes som selvstændige marker, men som en del af 
den støtteberettigede mark, de ligger op ad. Vær opmærksom på, om der er sat hak ud for den enkelte mark i 
Fællesskemaet.  
 
Hvis marken de ligger op ad ikke er støtteberettiget, er 2 m-bræmmen heller ikke støtteberettiget. Arealet kan dog være 
støtteberettiget som almindeligt grundbetalingsareal, hvis arealet i sig selv overholder mindstekravet og aktivitetskravet. 
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Aktivitetskrav 
Kontrolårsag d  

For 2 meter bræmmer, hvor der er søgt grundbetaling og som er beliggende op ad/på et brakareal, gælder samme 
aktivitetskrav som for græs. Det vil sige, arealet skal slås mindst én gang årligt i perioden 1. juni til og med 15. september 
Slåningen kan erstattes af afgræsning eller slæt. Se mere i afsnit 3.5 vedrørende aktivitetskravet på græs.  
 
Hvis kontroltidspunktet er før 16. september og aktivitetskravet ikke er opfyldt på bræmmen, skal du markere marken, hvor 
/bræmmen er beliggende, til efterkontrol. 
 
Hvis aktivitetskravet ikke er opfyldt på bræmmen skal du i IMK anvende følgende observation: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden 1. juni til og med 15. september (5.5.11)  
 
Vildt- og bivenlige tiltag 

Ansøger må gerne etablere vildt- og bivenlige tiltag (insektvolde, lærkepletter, vildtstriber, barjordsstriber eller harestriber) 
på brakarealer.  
 
Vildt- og bivenlige tiltag skal holdes fri for tilgroning med træer og buske. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag på brakarealer er ikke omfattet af aktivitetskravet, ligesom de heller ikke er omfattet af 
forbudsperioden mod slåning.  
 
Dette betyder, at der gerne må være kortholdte vildtstriber (harestriber) på et brakareal i forbudsperioden, uanset om 
arealet anvendes til slåningsbrak eller blomsterbrak.  
 
Barjordsstriber skal ikke vurderes i forhold til KO-reglerne om plantedække på brakarealer, men skal betragtes som et 
vildttiltag. 
 
Barjordsstriber må have en bredde på op til 3 meter, mens lærkepletter maksimalt må være 100 m2. Vildtstriber må være 
op til 10 meter brede. 
 
Hvis flere vildt- og bivenlige tiltag anlægges ved siden af hinanden, må bredden af tiltagene maksimalt være 10 meter 
tilsammen. Hvis der er flere tiltag på den samme mark, skal afstanden mellem dem være minimum 10 meter. Hvis to 
vildttiltag støder sammen (eller tilnærmelsesvis støder sammen) i et hjørne af en mark, skal der dog ikke være mindst 10 
meter mellem dem. 
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at vildt- og bivenlige tiltag er over 10 meter brede og/eller der er mindre end 10 meter 
mellem de forskellige tiltag på samme mark, skal du vælge en af følgende observationer i IMK: 
 

 Vildt- og bivenlige tiltag er mere end 10 m brede (5.6.1) 

 Afstanden mellem vildttiltagene er mindre end 10 m (5.6.2) 
 
Bemærk, at vildttiltag kan anvendes til at opdele marker, hvorfor de i denne situation kan være mere end 10 meter brede, 
hvis de anlægges op imod hinanden på hver sin mark, se Figur 2.10. 
 
Tiltagene må maksimalt udgøre 10 procent af en marks samlede areal (GLM-elementer skal medregnes som en del af 
markens samlede areal). Hvis tiltagene udgør mere end 10 procent af det samlede areal, skal du for alle vildtstriberne 
marken vælge følgende observation: 
 

 Vildt- og bivenlige tiltag udgør mere end 10 % af markens areal (5.6.3) 
 
På brakarealer er det ikke tilladt at etablere vildtstriber med majs eller korn i renbestand. Hvis du ved kontrollen konstatere 
en vildtstribe etableret med majs eller korn i renbestand skal du vælge følgende observation: 
 

 Vildt- og bivenlige tiltag er etableret med majs eller korn i renbestand (5.6.4) 
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Figur 2.10: Mod nordøst: Vildtstriber, der ikke ligger mere end 10 meter fra hinanden, men som støder op til hinanden i 

et hjørne. Vildtstriberne kan godkendes. Mod vest: Vildtstriber ligger ikke i samme mark og kan derfor godkendes, 
selvom de tilsammen er mere end 10 meter bredde. 
 
Plantedækkekrav (KO-krav) 

Brakarealer, både almindelige og MFO-brak, skal overholde KO-kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 
vedrørende etablering og opretholdelse af plantedække.  
 
Hvis et areal anmeldt i Fællesskemaet som brak er uden plantedække efter 31. maj, skal du derfor udtage arealet til en 
anden krydsoverensstemmelseskontrol (AKO).  
 
Alle andre arealer (det vil sige alle andre arealer end dem der i Fællesskemaet er anmeldt som brak) er ikke underlagt KO-
kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), og disse arealer skal du derfor ikke udtage til anden 
krydsoverensstemmelseskontrol, selvom du konstaterer, at arealet fremstår uden plantedække efter 31. maj. 
 
Læs mere om kontrol af markbræmmer i Instruks 3. 
  

3.7 Dyrket areal (inklusiv græs i omdrift) 

Et dyrket areal er et areal, der indgår i omdriften og som dyrkes med henblik på produktion af afgrøder. Et dyrket areal er 
ikke et brakareal eller et areal med permanent græs eller permanente afgrøder. 
 
Aktivitetskrav 

Hvis der på arealet er etableret en afgrøde eller arealet er pløjet, gødsket, sprøjtet eller tilsået, skal du betragte 
aktivitetskravet for arealet som overholdt. Bemærk dog yderligere krav for græs i omdrift og lidt andre krav for flerårige 
kulturer. Se nedenfor. 
 
Hvis du konstaterer, at der er bar jord på et areal, der er anmeldt som dyrket, og arealet er blevet jordbehandlet i 
indeværende år, er aktivitetskravet opfyldt. Du skal ændre afgrødekode for arealet til bar jord (afgrødekode 921). Arealet 
vil stadig være støtteberettiget til grundbetaling, hvis alle andre støttebetingelser er overholdte. 
 
Bemærk, at du kan medregne ikke tilsåede arealer, hvis de skyldes almindelig dyrkningspraksis. For eksempel kan 
kørespor og gange godkendes på en mark hvorpå der dyrkes salat, da de er en nødvendig del af dyrkningen af denne 
afgrøde, ligesom foragre uden kartofler kan godkendes i kartoffelmarker. 
 

Aktivitetskrav, flerårige kulturer 
Arealer med flerårige kulturer er arealer, hvor afgrøderne er på arealet i mere end ét år, som for eksempel frøgræs. Du 
kan i Tabel 2.5 se hvilke afgrøder, der regnes som flerårige kulturer. 
 
Frøgræs anses ikke som græs, da græsset ikke anvendes med henblik på produktion af fodergræs. Det samme gælder 
kløver og lucerne i renbestand. 
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Flerårige kulturer anses som produktionsafgrøder, og kan sammenlignes med eksempelvis hvede. De skal derfor 
kontrolleres på samme måde.  
 
Tabel 2.5: Afgrødekoder for flerårige kulturer 

Afgrøde-
kode Navn 

Afgrøde-
kode Navn 

101 Rajgræsfrø, alm. 432 Krydderurter (undtagen persille og purløg)1 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt 440 Solhat 

103 Rajgræsfrø, ital. 448 Medicinpl.,en-og toårige2 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt 449 Medicinpl., stauder  

105 Timothefrø 501 Stauder 

106 Hundegræsfrø 503 En- og to-årige planter2 

107 Engsvingelfrø 513 Jordbær 

108 Rødsvingelfrø 544 Snitblomster og snitgrønt 

109 Rajsvingelfrø 547 Planteskolekulturer, stauder 

110 Svingelfrø, stivbladet 652 Kinesisk kålfrø 

111 Svingelfrø, strand- 654 Rucolafrø 

112 Engrapgræsfrø (marktype) 656 Bladbedefrø, rødbedefrø 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) 657 Grønkålfrø 

114 Rapgræsfrø, alm. 658 Gulerodsfrø 

115 Hvenefrø, alm. og krybende 659 Kålfrø (hvid- og rødkål) 

116 Rajgræs, hybrid 662 Majroefrø 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid 663 Pastinakfrø 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt 664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø 

120 Kløverfrø 665 Havrerodfrø 

125 Bederoefrø 666 Purløgsfrø 

126 Blanding af markfrø til udsæd1 667 Timianfrø 

1) Artsafhængig 
2) Hvis der er tale om toårige planter 

 

Bemærk, at rullegræs, der tidligere blev betragtet som en flerårig kultur, nu skal betragtes som græs og dermed skal 
opfylde aktivitetskravet for græs (årlig slåning). 
 
Aktivitetskrav (slåning), græs i omdrift 
Kontrolårsag c  

For at aktivitetskravet kan betragtes som opfyldt er der for græs i omdrift yderligere krav om, at arealet slås mindst én 
gang årligt i perioden 1. juni til 15. september. Du kan se i Tabel 2.6, hvilke afgrøder, der regnes som græs i omdrift.  
 
Bemærk, at kløver og lucerne i renbestand samt frøgræs, der dyrkes med henblik på produktion af frø regnes som flerårig 
kultur. 
 
Du skal kontrollere, at græsarealet er slået mindst én gang i perioden 1. juni til og med 15. september.  
 
Delarealer større end 100 m2, der ikke er slået i perioden, skal du underkende.  
 
Du skal være opmærksom på, at hvis det uslåede areal er højst 10 m bredt, det samlede ikke slåede areal udgør under 
10% af markens areal og der er mindst 10 meter mellem flere slåningsfri striber, så skal du godkende det uslåede areal 
som et vildt og bivenligt tiltag. 
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Tabel 2.6: Afgrødekoder for græs i omdrift 

Afgrøde-
kode 

Navn 
Afgrøde-

kode 
Navn 

121 Græsmarksbælgplanter 263 Græs uden kløvergræs (omdrift) 

170 Græs til fabrik (omdrift) 264 
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver 
(omdrift) 

172 
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. eget 
foder 

266 
Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte 
(omdrift) 

174 Kløvergræs til fabrik 267 
Græs under 50% kløver/lucerne, meget lavt udbytte 
(omdrift) 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 268 Græs under 50% kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) 

249 Udnyttet græs ved vandboring 269 Græs, rullegræs 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift 270 Græs til udegrise, omdrift 

260 
Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. 
(omdrift) 

284 
Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % 
bælgpl. 

261 Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift) 285 
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver 
(omdrift) 

262 Lucerne, lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift) 306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud 

 
Bemærk, at der ikke er krav om en bestemt højde af plantedækket den 16. september. Eneste krav er, at arealet skal være 
slået i perioden. Dette betyder, at selvom plantedækket er meget lavt, for eksempel som følge af meget mager jord, er 
denne lave plantehøjde ikke tilstrækkelig til at have opfyldt aktivitetskravet, da arealet skal være slået mindst én gang i 
perioden. 
 
Der er ikke krav om, at det afslåede materiale fjernes fra arealet. 
 
Aktivitetskravet om slåning kan erstattes med afgræsning.  
Kravet om slåning kan også opfyldes ved afgræsning, hvis arealet fremstår som anvendt til afgræsning. 
 
Du skal kontrollere, at arealet fremstår afgræsset senest 15. september eller på kontroltidspunktet. Det vil sige, at arealet 
skal være jævnt afgræsset, så over 50 % af plantedækket er under 40 cm i højden enten 16. september eller på 
kontroltidspunktet, hvis det er før 16. september. 
 
Du skal underkende delarealer (> 100 m2), hvor mere end 50 % af plantedækket er over 40 cm højt 16. september.  
 
Selvom plantedækket er meget lavt, for eksempel som følge af meget næringsfattig jord, er denne lave plantehøjde ikke 
tilstrækkelig til at have opfyldt aktivitetskravet. 
 
Græs: Kontrol før 16. september 
Slæt:  
Hvis du er på kontrol før 16. september, og du kan se, at arealet (hele det ansøgte, indtegnede areal) har været slået 
mindst én gang i perioden fra 1. juni og frem til kontroltidspunktet, skal du godkende arealet. Hvis arealet eller et delareal 
(ned til 100 m2) ikke er blevet slået, skal du udtage arealet til efterkontrol. 
 
Afgræsning:  
Hvis arealet (hele det af ansøger indtegnede areal) på kontroltidspunktet fremstår afgræsset, det vil sige, at mindst 50 % 
af plantedækket er under 40 cm, kan du godkende arealet. Du skal dog tage et repræsentativt ok-billede, som du skal 
indlæse i IMK. 
 
Hvis arealet på kontroltidspunktet ikke fremstår afgræsset eller der er delarealer helt ned til 100 m2, der ikke fremstår 
afgræsset (for eksempel uden for hegn eller mere våde områder af marken), skal du udtage arealet til efterkontrol. Vær 
opmærksom på, at arealet kan være et vildt- og bivenligt tiltag. I så fald skal arealet ikke til efterkontrol, da der ikke er et 
aktivitetskrav på vildt- og bivenlige tiltag.  
 
Kontrol efter 15. september 
Hvis du er på kontrol efter 15. september, og arealet er slået mindst én gang i perioden fra 1. juni til og med 15. september, 
eller der har været dyr på arealet, og du ikke kan afvise, at arealet fremstod afgræsset (50 % af plantedækket <40 cm) 
senest den 15. september, skal du godkende arealet. 
 
Hvis arealet ikke er slået i perioden fra 1. juni til og med 15. september skal du underkende arealet. Du skal også 
underkende arealet, hvis arealet er afgræsset, men ikke afgræsset tilstrækkeligt til at arealet fremstod afgræsset senest 
15. september. 
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Du kan vælge én af følgende observationer i IMK: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden 1. juni til og med 15. september (6.2.1)  

 Arealet afgræsset, men fremstår ikke med tæt, lavt plantedække 15. september (6.2.5) 
 
Hvis arealet ikke umiddelbart fremstår som et landbrugsareal, og det ikke umiddelbart er muligt for ansøger at opfylde 
aktivitetskravet, kan du anvende en af følgende observationer: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden fra 1. juni til og med 15. september – arealet er naturlignende (6.2.2) 

 Ikke slået/afgræsset i perioden fra 1. juni til og med 15. september – arealet er mose, vandhul eller 

lignende (6.2.3) 
 
Hvis du har anvendt en af disse observationer, vil Kort & GIS efterfølgende vurdere, om arealet skal tages ud af blok. 

 
Arealer uden plantedække  

Bar jord som følge af slitage fra dyr 
Hvis et areal bliver brugt til dyrehold, og der som følge af dyrene ikke er plantedække på arealet (del af året eller hele året), 
skal du stadig regne aktivitetskravet som opfyldt, og arealet som støtteberettiget. 
 
Hvis den bare jord skyldes andre forhold, for eksempel at der er udlagt sand på arealet og det bruges som ridebane til 
heste, skal du underkende arealet, da der så ikke længere er tale om et landbrugsareal. Se afsnit 3.3 om Ikke landbrug. 
 
Bar jord som følge af naturlige forhold 
Hvis der på et græsareal i omdrift er meget sparsom plantevækst eller slet ingen som følge af naturlige forhold, som for 
eksempel at arealet ofte bliver oversvømmet eller jordbundsforholdene er så ringe, så opvækst at planter er umulig eller 
tæt på umulig, er arealet ikke støtteberettiget, da der så ikke længere er tale om et landbrugsareal. Se afsnit 3.3 om Ikke 
landbrug.  
 
Arealer skal være dyrkbare 

Dyrkede arealer, herunder græs i omdrift, skal være dyrkbare og under normale vejrforhold kunne dyrkes og høstes i 
perioden 15. maj til 15. september. Dyrkbare er defineret ved, at det er muligt at udføre en landbrugsaktivitet på arealet. 
 
Hvis aktivitetskravet er opfyldt (tilsået eller for omdriftsgræs at arealet er slået) skal du betragte arealet som dyrkbart. 
 
Hvis du derimod konstaterer at aktivitetskravet ikke er opfyldt og dette skyldes at arealet ikke er dyrkbart, skal du i IMK 
vælge følgende observation: 
 

 Arealet er ikke dyrkbart i perioden fra 15/5 til og med 15/9 (6.1.3) 
 

Gartneri og planteskole 

Arealer med gartneriafgrøder (herunder frugttræer og -buske) og planteskolekulturer er som udgangspunkt 
støtteberettigede, uanset om de dyrkes på friland, under glas (vækst- og drivhuse) eller anden form for overdækning. 
 
Bemærk, at reglen om, at støtteberettigede arealer skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 hektar ikke 
gælder for lukkede vækst- og drivhuse.  
 
Dyrkning uden forbindelse til underliggende jord 
Arealet er kun støtteberettiget, hvis der er tale om arealer, hvor afgrødernes rodnet gror ned/kan gro ned i den 
underliggende jord. 
 
Det vil sige, at arealer, hvor der dyrkes planter i potter, bakker eller containere, hvor planternes rodnet ikke når den 
underliggende jord, ikke er støtteberettigede. Det samme gør sig gældende for højbede, hvor dyrkningsmediet er adskilt 
fra den underlæggende jord med et fast lag, eksempelvis plast eller beton. 
 
Hvis rodnettet ikke har, eller kan få, forbindelse med den underliggende jord, er arealet ikke støtteberettiget, og du skal 
anvende én af følgende observationer i IMK: 
 

 Rodnet har ikke forbindelse til underliggende jord (6.3.2) 

 Containerplads (3.1.7) 
 
 
Stiklinger, småplanter og lignende 
Areal med stiklinger, småplanter og lignende til salg er støtteberettiget.  
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Et areal med stiklinger eller udplantningsplanter til anvendelse på egen bedrift er kun støtteberettiget, hvis der er tale om 
stiklinger/småplanter af afgrøder, som er støtteberettigede efter udplantning på værestedet.  
 
Arealer med småplanter af juletræer, som skal anvendes på egne juletræsarealer, er for eksempel ikke støtteberettigede. 
 
Hvis du er i tvivl, om der har foregået salg, skal ansøger kunne fremvise dokumentation for salg. Dokumentationen skal 
være både for tidligere år, hvis det er aktuelt og for kontrolåret, når produkterne er solgt. Du skal lægge en kopi af 
dokumentationen på sagen i CAP-TAS. 
 
Hvis der er søgt om støtte for stiklinger eller udplantningsplanter til anvendelse på egen bedrift af afgrøder, som ikke er 
støtteberettigede efter udplantning, vælger du observationen: 
 

 Stiklinger, småplanter o.l. vil blive anvendt på egen bedrift (6.3.1) 
 
Gange og køreveje udgør mere end 20 % af arealet 
På arealer med planteskolekulturer kan gange og ubefæstede køreveje uden beplantning medregnes i det 
støtteberettigede areal. Kørespor og gange må dog højst udgøre 20 % af arealet med planteskolekulturer.  
 
Underkendte områder (for eksempel med menneskeskabte elementer), og arealer, der har en anden anvendelse (for 
eksempel afgræsning) skal ikke indgå i opgørelsen af planteskolearealet eller arealet med spor og gange i forbindelse med 
udregning af de 20 %.  
 
Ved kontrol af om 20 %-reglen er overholdt, anvender du følgende fremgangsmåde: 

1. Find størrelsen af det indtegnede areal 

2. Underkend arealer, der ikke er støtteberettigede til grundbetaling (for eksempel vandhuller, befæstede stier)  

3. Hvis en del af det indtegnede areal er uden beplantning, og der ikke er spor og gange, men har en anden 

anvendelse (for eksempel afgræsning), skal du opsplitte marken og ændre afgrødekoden for den del af arealet, 

hvorpå der ikke er planteskolekultur  

4. 20%-reglen kontrollerer du som et skøn på det resterende planteskoleareal 

5. I tvivlstilfælde, eller hvis planteskolearealet skal underkendes, fordi du skønner at 20%-kravet ikke er overholdt, 

skal du foretage opmåling med Tablet. Ved afgørelsen af, om 20%-reglen er overholdt, kan du enten undersøge, 

om det planteskolearealet udgør mindre end 80% af det samlede, opmålte areal, eller om arealet med spor og 

gange udgør mere end 20% af det samlede, opmålte areal. Det vil ofte være det letteste at opgøre det beplantede 

areal.  
 
Hvis arealet med spor og gange udgør mere end 20 %, underkender du hele planteskolearealet og bruger observationen: 
 

 Gange og køreveje udgør mere end 20 % af arealet (6.3.3) 
 
Bemærk, at læhegn heller ikke er støtteberettigede i forbindelse med planteskoler. Dette kan gøre det vanskeligt at finde 
sammenhængende arealer på mindst 0,30 ha. 
 
Arealer med blomstrende vækster, medicinplanter o.l.  
Arealer med alle former for blomstrende vækster inklusiv buske, stauder (et- og to -årige arter), samt medicinplanter er 
støtteberettigede. Bemærk, arealet skal drives landbrugsmæssigt, hvorfor haver og parker ikke er støtteberettigede.  
 
Hvis der helt åbenlyst er tale om en have, en park eller lignende bruger du observationen: 
 

 Have, park o.l. (3.4.1) 
 
2-meter bræmmer på dyrket areal 

2mbræmmer beliggende op ad et dyrket areal (omdriftsareal) er støtteberettigede til grundbetaling, hvis 
grundbetalingsreglerne er overholdte på bræmmerne, herunder kravet om aktivitet.  
 
Hvis arealet bræmmen er beliggende op ad, ikke er støtteberettiget, kan bræmmearealet dog være støtteberettiget som 
almindeligt grundbetalingsareal, hvis arealet i sig selv overholder mindstekravet og aktivitetskravet 
 
2-meter bræmmer skal ikke anmeldes som selvstændige marker, men som en del af den støtteberettigede mark, de ligger 
op ad.  
 
Du skal derfor være opmærksom på, om der ligger en 2 meter bræmme, der ikke er angivet som MFO, og som er så stor, 
at afgrødekoden skal ændres til omdriftsgræs, når du telemåler marker. I så fald skal du ændre afgrødekoden og sættes 
arealet til kontrol for aktivitetskravet.  
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Bemærk, at bræmmer anmeldt som MFO altid vil være udtaget til besigtigelse. 
 
Bemærk, at hvis 2 meter bræmmen anvendes til opfyldelse af MFO gælder der særlige krav. Bræmmen må blandt andet 
ikke opdyrkes og der må ikke gødskes og/eller sprøjtes med pesticider på arealer. Se mere i Instruks 3 - grønne krav. 
 
Disse særlige krav er ikke en støttebetingelse i forhold til om arealet er støtteberettiget til grundbetaling. 
  
Aktivitetskrav 
Kontrolårsag d  

For 2 meter bræmmer, hvor der er søgt grundbetaling, anmeldt MFO og som er beliggende op ad/på et dyrket areal, gælder 
samme aktivitetskrav som for græs i omdrift. Det vil sige, at arealet skal slås mindst én gang årligt i perioden 1. juni til og 
med 15. september. Se mere om aktivitetskravene til græs tidligere i dette afsnit.  
 
Hvis arealet ikke er slået i perioden fra 1. juni til og med 15. september skal du underkende arealet. Du skal også 
underkende arealet, hvis arealet er afgræsset, men ikke afgræsset tilstrækkeligt til at arealet fremstod afgræsset senest 
15. september. 
 
Du kan vælge én af følgende observationer i IMK: 
 

 Ikke slået/afgræsset i perioden 1. juni til og med 15. september (6.2.1)  

 Arealet afgræsset, men fremstår ikke med tæt, lavt plantedække 15. september (6.2.5) 
 
Hvis du er på kontrol før 16. september, og du kan se, at bræmmen har været slået mindst én gang i perioden fra 1. juni 
og frem til kontroltidspunktet, skal du godkende arealet. Hvis arealet ikke er blevet slået, skal du udtage marken, hvorpå 
bræmmen er beliggende til efterkontrol. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag 

Ansøger må gerne etablere vildt- og bivenlige tiltag (insektvolde, lærkepletter, vildtstriber, barjordsstriber eller harestriber) 
på omdriftsarealer.  
 
Vildt- og bivenlige tiltag skal holdes fri for tilgroning med træer og buske. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag på omdriftsarealer er ikke omfattet af aktivitetskravet. 
 
Barjordsstriber må have en bredde på op til 3 meter, mens lærkepletter maksimalt må være 100 m2. Vildtstriber må være 
op til 10 meter brede. 
 
Hvis flere vildt- og bivenlige tiltag anlægges ved siden af hinanden, må bredden af tiltagene maksimalt være 10 meter 
tilsammen. Hvis der er flere tiltag på den samme mark, skal afstanden mellem dem være minimum 10 meter. Hvis to 
vildttiltag støder sammen (eller tilnærmelsesvis støder sammen) i et hjørne af en mark, skal der dog ikke være mindst 10 
meter mellem dem. 
 
Hvis du ved kontrollen konstaterer, at vildt- og bivenlige tiltag er over 10 meter brede og/eller der er mindre end 10 meter 
mellem de forskellige tiltag på samme mark, skal du vælge en af følgende observationer i IMK: 
 

 Vildt- og bivenlige tiltag er mere end 10 m brede (6.5.1) 

 Afstanden mellem vildttiltagene er mindre end 10 m (6.5.2)  
 
Bemærk, at vildttiltag kan anvendes til at opdele marker, hvorfor de i denne situation kan være mere end 10 meter brede, 
hvis de anlægges op imod hinanden på hver sin mark, se Figur 2.10. 
 
Tiltagene må maksimalt udgøre 10 procent af en marks samlede areal (GLM-elementer skal medregnes som en del af 
markens samlede areal).  
 
Hvis tiltagene udgør mere end 10 procent af det samlede areal, skal du for alle vildtstriberne i marken vælge følgende 
observation: 
 

 Vildt- og bivenlige tiltag udgør mere end 10 % af markens areal (6.5.3) 
 
Observationen underkender delarealerne hvor tiltagene er. Resten af omdriftsmarken godkendes. df 
 
Arealer med hamp  
Kontrolårsag k  

Det kræver en dyrkningstilladelse for at dyrke hamp. Derfor skal alle arealer anmeldt med hamp altid besigtiges, for at 
konstatere om afgrøden er hamp. Arealer med hamp er kun støtteberettiget til grundbetaling, hvis der på forhånd er ansøgt 
om og opnået dyrkningstilladelse til det pågældende areal Derfor skal du, når du har konstateret hamp på et areal 
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undersøge, hvorvidt der er opnået dyrkningstilladelse til arealet. Dette gør du ved at kontakte Fysisk Jordbrugskontrol (Pia 
Falkenhagen Tesch eller Lise Fredslund).  
 
Hvis der ikke er opnået dyrkningstilladelse til det konstaterede areal med hamp, er det ikke støtteberettiget til grundbetaling, 
og du skal derfor vælge følgende observation: 
 

Areal med hamp er ikke omfattet af dyrkningstilladelse (6.7.1) 
 
Tilladelse til dyrkning af hamp er tildelt et bestemt areal, og arealet i sig selv skal være på minimum 0,3 ha. Derfor skal du 
i kontrollen opmåle arealet med hamp, enten via orthofoto eller Tablet. Hvis du ved kontrollen konstaterer, at arealet med 
hamp er under 0,3 ha, skal du vælge følgende observation: 
 

 Areal mindre end 0,3 ha – hamp (6.7.2) 
 
I forbindelse med en almindelig arealkontrol skal du ikke tage planteprøver til analyse. Du skal kun udtage prøver af 
plantemateriale, hvis arealet er udtaget til en særskilt hampekontrol oprettet i vaks.  
  

3.8 Permanente afgrøder 

Ved arealer med permanente afgrøder forstås arealer, der holdes uden for omdriften (bortset fra permanente græsarealer), 
og hvor afgrøden giver udbytte i flere år.  
 
Du kan se hvilke afgrøder, der regnes som permanente afgrøder og som er støtteberettigede til grundbetaling i Tabel 2.7. 
 
Tabel 2.7: Støtteberettigede, permanente afgrøder 

Afgrøde-
kode 

Navn 
Afgrøde-

kode 
Navn 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 524 Sødkirsebær uden undervækst af græs 

401 Asparges 525 Sødkirsebær med undervækst af græs 

489 Havtorn 526 Hyld 

491 Storfrugtet tranebær 527 Hassel 

492 Tyttebær  528 Æbler 

493 Surbær  529 Pærer 

494 Japan kvæde 530 Vindrue 

495 Morbær  531 Anden træfrugt 

496 Medicinpl., vedplanter 532 Anden buskfrugt 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg 533 Rønnebær 

504 Solbær, stiklingeopformering 534 Hyben 

505 Ribs, stiklingeopformering 535 Bærmispel 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering 536 Spisedruer 

507 Hindbær, stiklingeopformering 539 Blandet frugt 

508 Andre af slægten Vaccinium 570 Humle 

509 Trækvæde 586 Offentlig skovrejsning 

512 Rabarber 587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 

514 Solbær 588 Statslig skovrejsning 

515 Ribs 591 Lavskov* 

516 Stikkelsbær 592 Pil* 

517 Brombær 593 Poppel* 

518 Hindbær 594 El* 

519 Blåbær 596 Elefantgræs 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs 597 Rørgræs 

521 Surkirsebær med undervækst af græs 602 MFO – Pil* 

522 Blomme uden undervækst af græs 603 MFO – Poppel* 



Landbrugsstyrelsen / Arealkontrolinstruks 2018 / 2. Direkte arealstøtte 46 

 

523 Blomme med undervækst af græs 604 MFO – El* 

  605 MFO – Lavskov* 

* Disse afgrødekoder regnes som lavskov 
 
Ændring af afgrøde 

Hvis du ved kontrollen konstaterer, at der på et areal anmeldt med en permanent afgrøde er en anden afgrøde, skal du 
ændre afgrødekode, til den afgrøde du konstaterer på arealet på kontroltidspunktet. Læs mere om ændring af afgrøde i 
Instruks 1.  
 
Aktivitetskrav 

Arealet med permanente afgrøder skal drives landbrugsmæssigt, hvilket vil sige afgrøderne skal dyrkes med henblik på 
høst.  
 
Hvis afgrøderne ikke dyrkes med henblik på høst, skal arealet holdes i en god plantagemæssig stand. Dette betyder, at 
afgrøden ikke overvokses af ukrudt og at opvækst af buskads og lignende er fjernet i afgrøden.  
 
Du skal kontrollere, at arealerne er holdt i en god plantagemæssig stand, det vil sige, at de fremstår som tilplantede, 
vedligeholdte, dyrkede arealer og ikke ligger som natur eller vildnis. Dette gælder alle arealer over 0,01 ha, som ikke er en 
naturlig del af kørespor eller arbejdsarealer. Er arealet over 0,3 ha, kan du omdøbe arealet til for eksempel græs, hvis 
arealet opfylder betingelserne herfor, som ovenfor beskrevet.  
 
Bemærk, at på arbejdsarealer mellem rækker af frugttræer og bærbuske må der gerne være etableret striber af for 
eksempel græs, urter eller blomster.  
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et areal er holdt i en god plantagemæssig stand, og ansøger kan dokumentere beplantningen 
af arealet (kvittering for indkøb af støtteberettigede planter) og/eller dokumentation af salg af afgrøder, skal du godkende 
arealet. Eventuel dokumentation skal du tage kopi af og lægge på sagen i CAP-TAS. 
 
Hvis du konstaterer, at arealet ikke er holdt i en god plantagemæssig stand, skal du i IMK vælge følgende observation: 
 

 Arealet er ikke vedligeholdt i en god plantagemæssig stand (7.1.3) 
 
Lavskov 
Lavskov er kun støtteberettiget, hvis det er etableret, det vil sige lavskovsplanterne er plantet. 
 
Hvis du konstaterer, at arealet aldrig er blevet tilplantet, men fremstår som et naturareal med selvsåede træer, skal du 
underkende arealet (både som lavskovsareal og til grundbetaling) med følgende observation: 
 

 Lavskovareal ikke tilplantet - naturareal (7.1.4) 
 
Et lavskovsareal skal stævnes mindst hvert tiende år. Det vil sige, at planterne på arealet skal skæres ned – 
stævnes/høstes mindst en gang hvert tiende år. Ansøger skal i Fællesskemaet angive, hvornår et lavskovsareal sidst er 
stævnet/høstet. Denne oplysning fremgår af kontrolgrundlaget. 
 
Hvis et lavskovareal ikke er stævnet mindst én gang hvert tiende år, skal du i IMK vælge observationen: 
 

 Lavskov ikke stævnet hver 10. år (7.1.1) 
 

Hvis arealet ikke længere har karakter af lavskov, blandt andet fordi det ikke dyrkes landbrugsmæssigt, herunder at arealet 
ikke er stævnet/høstet, og du vurderer, at arealet mere har karakter af skov eller læhegn, kan du i IMK vælge én af følgende 
observationer: 
 

 Skov (3.2.5) 

 Læhegn (3.2.4) 
 

Plantetæthed og størrelse 

Med undtagelse af lavskov er der ikke opstillet krav til plantetæthed og størrelse af arealet for de øvrige typer af permanente 
afgrøder. 
 

Plantetæthed og størrelse (lavskov) 
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Når du kontrollerer plantetæthed og størrelse for et lavskovsareal, skal du begynde med følgende (se Figur 2.11): 

1. Underkend arealer, der ikke er støtteberettigede til grundbetaling (vildtstriber, søer m.v.) 

2. Ændr afgrødekode (og eventuelt underkend) delarealer, hvor plantetætheden (1000/8000 planter) ikke er overholdt, 

se afsnittet om plantetæthed i lavskov nedenfor 

3. Opsplit mark og ændr afgrødekode for delarealer (større end 0,30 ha), hvor arealet har anden anvendelse.  

4. Hvis det resterende lavskovsareal er mindre end 0,30 ha eller bredden er under 7,5 m, er det ikke støtteberettiget 

til grundbetaling, og du skal underkende arealet, se afsnittet om størrelse af lavskov nedenfor. 
 
Dernæst skal du kontrollere om 20 %-reglen er overholdt: 

5. Du kan enten vurdere:  

 om det beplantede areal udgør mindre end 80 % af det samlede opmålte areal, eller  

 om arealet med spor og gange udgør mere end 20 % af det samlede, opmålte areal 
I tvivlstilfælde skal du foretage opmåling med GPS 

6. Hvis spor og gange udgør mere end 20 % af det samlede, opmålte areal, deler du marken op og konverterer al 

tilstødende udenoms-areal til græsareal (helt ind til stammerne af lavskoven). Se Figur 2.12. 
Du skal i denne situation se bort fra reglen om 0,01/0,30 ha med hensyn til at ændre afgrødekode.  
Arbejdsarealer inde i lavskoven skal du regne med til lavskovsarealet. 

 

 
Figur 2.12. Lavskovsareal hvor gange og spor udgør mere end 20 %, hvorfor udenoms-arealet ikke regnes med til 

lavskovsarealet. 
 
Du skal nu kontrollere om den gennemsnitlige plantetæthed er overholdt: 

7. Kontrollér, om den gennemsnitlige plantetæthed for det resterende lavskovsareal er overholdt 
Arbejdsarealer, spor og gange skal indgå i bedømmelsen, hvorfor kravet på det beplantede areal kan være større 
end 1000/8000, se afsnittet om plantetæthed i lavskov nedenfor 

8. Underkend hele eller dele af lavskovsarealet, hvis dette ikke er tilfældet 
 
Til sidst skal du kontrollere om 20 %-reglen stadig er overholdt: 

9. Kontrollér, om 20%-reglen for spor og gange nu er overholdt for den resterende ”godkendte” del af lavskovsarealet.  

Figur 2.11: Til venstre: Lavskovsareal med spor og gange, vildtstriber, sø, afgræsningsareal og udgået 

lavskov. Til højre: Lavskovsareal med spor og gange og underkendte delarealer. 
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10. Underkend hele lavskovsarealet, hvis dette ikke er tilfældet. 
 
Husk altid at underkende arealer under 0,3 ha, hvis de ikke er sammenhængende med andre arealer indenfor samme 
kategori. 
 
Størrelse (lavskov)  
For lavskov gælde det, at et areal skal være mindst 0,30 ha og være veldefineret og velafgrænset for at være 
støtteberettiget til grundbetaling. 
 
Bemærk, at du må kun regne en mark med lavskov som sammenhængende med et andet lavskovsareal. Dette betyder, 
at arealer med lavskov altid i sig selv skal være mindst 0,30 ha.  
 
 
Hvis du konstatere, at arealet er mindre end 0,30 ha, og arealet ikke er anmeldt som MFO, skal du i IMK vælge følgende 
observation: 

 Areal mindre end 0,3 ha (2.1.8) 
 
Hvis arealet er mindre end 0,30 ha, men også er anmeldt som MFO, skal du i stedet i IMK vælge følgende observation: 
 

 Ikke støtteberettiget til GB (<0,3) men støtteberettiget til MFO (2.1.4) 
 

Dette skyldes, at MFO-lavsskovsarealer er støtteberettigede helt ned til 0,01 ha.  
 
Lavskovarealer skal være mindst 7,5 m brede. Hvis et lavskovsareal har en bredde på mindre end 7,5 m, anvender du 
følgende observation i IMK: 
 

 Arealet er under 7,5 m i bredden (7.2.3) 
 
Arbejdsarealer, spor og gange - 20 %-reglen (lavskov) 
På arealer med lavskov kan gange og ubefæstede køreveje uden beplantning medregnes i det støtteberettigede 
lavskovsareal. Kørespor og gange må højst udgøre 20 % af marken.  
 
Underkendte arealer, for eksempel med menneskeskabte konstruktioner eller hvor plantetætheden ikke er overholdt, skal 
ikke indgå i opgørelsen af lavskovsarealet eller arealet med spor og gange i forbindelse med udregning af de 20 %. 
 
Arealer, hvor du har ændret afgrødekode, fordi der ikke er tale om lavskovsareal, skal heller ikke indgå i beregningerne. 
 
Når du skal vurdere om 20 %-reglen er overholdt, skal du regne spor og gange helt ind til beplantningens yderste stammer. 
Det vil sige, at du skal måle op fra stamme til stamme. Det vil ofte være det letteste at opmåle det beplantede areal. 

 
Hvis du konstaterer, at arealet med spor og gange udgør mere end 20 %, skal du underkende hele marken og bruge 
observationen:  

 Gange og køreveje udgør med en 20 % af arealet (7.2.2) 
 
Plantetæthed (lavskov) 
På arealer med lavskov gælder der følgende vedrørende plantetæthed: 

 Ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, hassel, løn, pil og poppel (i blanding): mindst 8.000 planter pr. ha  

 Poppel i renbestand: mindst 1.000 planter pr. ha 
 
Bemærk, at kravet til poppel er ændret fra 2000 planter til 1000 planter pr. ha. Denne ændring gælder for såvel nytilplantede 
arealer som for arealer, der er blevet tilplantet før 2017. 
 
Hvis ansøger har plantet mindre end 8000/1000 planter pr. ha på et delareal, men har plantet præcis 8000/1000 planter 
pr. ha på den resterende del af arealet, skal du kun underkende den del af arealet, hvor der er for få planter.  
 
Bemærk, at når du opgør plantetæthed, må det kun være levende planter du tæller med. 
 
Hvis ansøgeren har etableret spor og gange på sin mark til færdsel i området med henblik på vedligeholdelse af arealet, 
må det ikke ske på bekostning af plantetætheden. Derfor skal antallet af planter være tilsvarende højere på den tilplantede 
del af arealet, hvis der er gange og veje på marken.  
 
Eksempel: 
Der søges om støtte til 2,00 ha lavskov med pil. På de 2,00 ha kan ansøger nøjes med at tilplante de 1,60 ha og lade 
resten udgøre ubefæstede køreveje og spor. Der skal dog stadig opretholdes et minimumsplantetal på 8.000 planter pr. 
ha for alle 2,00 ha. Det vil sige, at der på de 1,60 ha, hvor arealet er tilplantet, skal være minimum 16.000 planter i alt, som 
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skal opretholdes i hele kalenderåret efter plantning (plantetætheden på de 1,60 ha vil så ikke længere være 8000 planter 
pr. ha, men i stedet 10000 planter). 
 
Hvis du konstaterer, at kravet om plantetæthed ikke er overholdt, orienterer du ansøger med observationen: 
 

 Plantetætheden er ikke overholdt (7.2.1) 
 
Bemærk, at arealer, som har været tilplantet ved etableringen af lavskoven, men som nu er uden levende planter (gået ud 
eller fjernet), skal du underkende som lavskovsareal. Du skal ændre afgrødekode til den konstaterede afgrøde. Husk at 
hvis arealet omdøbes til græs, skal aktivitetskravet være overholdt, eller arealet skal markeres til efterkontrol. 
 
Hvis der er så få træer på arealet, så grundbetalingskravet om maksimalt 100 træer/buske pr. ha er opfyldt, skal du ikke 
gøre yderligere. Hvis der er mere end 100 træer/buske pr. ha skal du underkende arealet til grundbetaling med følgende 
observation: 

 Mere end 100 træer eller buske pr. ha (3.2.2) 
 
På lavskovsarealer må der være op til 100 enkeltstående træer/buske, der ikke er godkendte til lavskov, pr. ha. Klynger 
med træer og buske er ikke tilladte, hvis de er over 100 m2. 
 
MFO-lavskov 

Lavskovsarealer kan også anvendes til at opfylde kravet om MFO. Arealerne skal dog være angivet (enten af ansøger i 
forbindelse med indsendelse af Fællesskemaet eller du har ændret afgrøde i forbindelse med kontrollen) med en 
afgrødekode, der ”tæller” med som MFO. Det gælder for følgende afgrødekoder: MFO-pil (602), MFO-poppel (603), MFO-
el (604) eller MFO-lavskov (605). 
 
Der gælder dog, at lavskovsarealer, hvor der er anvendt pesticider, ikke kan medregnes som MFO, men er 
støtteberettigede til grundbetaling. Mens lavskovsarealer under 0,30 ha ikke er støtteberettigede til grundbetaling, men 
kan medregnes til opfyldelse af MFO-kravene. 
 
Du skal derfor være opmærksom på at bruge de korrekte observationer i henholdsvis de tilfælde, hvor der er anvendt 
pesticider på et lavskovsareal, eller hvor et lavskovsareal er under 0,30 ha. 
 
Se mere om reglerne vedrørende MFO-lavskov i Instruks 3 – grønne krav. 
 
Juletræer og pyntegrønt 

Arealer med juletræer og pyntegrønt er ikke støtteberettigede til grundbetaling - heller ikke selvom de er plantet i efteråret 
efter høst af en støtteberettiget afgrøde. 
 
Hvis du konstaterer arealer med juletræer eller pyntegrønt skal du i IMK vælge følgende observation: 
 

 Ikke støtteberettiget afgrøde (7.4.4) 
 
Vildt- og bivenlige tiltag 

Der må ikke etableres vildt- og bivenlige tiltag på arealer med permanente afgrøder.  
 
Hvis du konstaterer vildt- eller bivenlige tiltag på et areal med permanente afgrøder skal du i IMK vælge følgende 
observation: 

 Vildtstribe eller insektvold ikke tilladt (7.5.1) 
 
Fredskov 

Det er uden betydning for støtteberettigelsen, af plantager med frugttræer og lavskov under grundbetalingsordningen, at 
arealerne er beliggende på et fredskovspligtigt areal. 
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4. Støtte til unge, nyetablerede 
landbrugere  

 

Kontrolårsag e 
 
Formålet med støtteordningen er at støtte unge landbrugere ved opstarten af en ny landbrugsvirksomhed og ved tilpasning 
af bedriften til ændrede strukturer.  
 
For at være ung landbruger skal ansøger:  

 Ikke være ældre end 40 år i det år, hvor ansøgningen om grundbetaling indgives første gang. (Hvis en ny ansøger 

er født efter 31. december 1977 vil vedkommende tidligst fylde 41 år efter 31. december 2018 og vil derfor opfylde 

alderskravet i 2018)  

 Være etableret for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift inden for de seneste 5 år forud for det første 

ansøgningsår om støtte til unge nyetablerede landbrugere  

 Være personlig myndig, det vil sige mindst 18 år 
 
Der udbetales højst støtte til 90 ha pr. bedrift. Dette gælder også for selskaber, selvom der er flere landbrugere i et selskab. 
I CAP-TAS vil det støtteberettigede areal til unge landbrugere automatisk blive nedskrevet til 90 ha, når ansøger har søgt 
grundbetaling til mere end 90 ha.  
 

4.1 Arealer, som ikke er støtteberettigede til grundbetaling  

Arealer, hvortil der er søgt støtte til unge, nyetablerede landbrugere, skal overholde støttebetingelserne for grundbetaling. 
 
Hvis du på arealer, hvortil der er søgt støtte til grundbetaling, konstaterer, at kravene beskaffenhed, ikke-landbrug, 
indtegningskrav, mindste areal for marker eller aktivitetskravet ikke er overholdt, skal du vælge de overtrædelser, som er 
beskrevet under grundbetaling. Overtrædelsen vil også slå igennem på støtten til unge landbrugere. 
 

4.2 Typer af virksomheder 

Ansøger kan søge støtten gennem en enkeltmandsvirksomhed eller et A/S, I/S, ApS, IVS eller lignende i forening med 
andre. Er støtten søgt som anden virksomhedsform end enkeltmandsvirksomhed, fremgår det af kontrolgrundlaget, hvem 
der er den unge landbruger. 
 

4.3 Driftsledelse, tegningsberettigelse og bestemmende indflydelse  

For at kunne få støtte som ung, nyetableret landbruger skal den unge landbruger 

 Eje eller forpagte bedriften som en enkeltmandsvirksomhed eller 

 Være medejer i en anden virksomhedsform end en enkeltmandsvirksomhed 
 
Medejer (anden virksomhedsform end enkeltmandsvirksomhed) 

Hvis der søges i anden virksomhedsform (for eksempel A/S, I/S, ApS, IVS), skal den unge landbruger: 

 Være tegningsberettiget, det vil sige har myndighed til at træffe bindende beslutninger på selskabets vegne:  

o For et kapitalselskab, som for eksempel aktie- anparts eller iværksætterselskab skal den unge 

landbruger være:  

 Medlem af selskabets bestyrelse/direktion 

o  For et personligt selskab, for eksempel et I/S, skal den unge landbruger være én af følgende:   

 Interessent, det vil sige at den unge landbruger ejer en del af selskabskapitalen (der er dog 

ikke noget krav om størrelsen)  

 Daglige leder (det skal være fastsat i interessentkontrakten, at det er den unge landbruger der 

er den daglige leder) 

 Interessent, hvor det er flere interessenter, der i forening tegner selskabet (det skal fremgå af 

interessentkontrakten, at den enkelte interessent træffer almindelige dagligdags beslutninger 

inden for sit arbejdsområde) 
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Ovenstående kontrolleres administrativt i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgers Fællesskema. Du skal derfor 
ikke kontrollere disse støttebetingelser. 
 

4.4 Fysisk kontrol 

Det fremgår af kontrolgrundlaget, om der er tale om en enkeltmandsvirksomhed eller en anden virksomhedsform end 
enkeltmandsvirksomhed. 
 
Enkeltmandsvirksomhed 

Er ansøger registreret som enkeltmandsvirksomhed, opfylder ansøger som udgangspunkt kravene til driftsledelse og har 
bestemmende indflydelse. Du skal ikke kontrollere noget. 
 
Medejer (anden virksomhedsform end enkeltmandsvirksomhed) 

Hvis der søges i anden virksomhedsform (for eksempel A/S, I/S, Aps, IVS), skal du kontrollere, at den unge landbruger er 
driftleder og har bestemmende indflydelse.  
 
Den unge landbruger kan eventuelt fremvise aftaler underskrevet (elektronisk underskrift er også ok) af den unge 
landbruger, for eksempel aftaler med pengeinstitutter, brug af netbank eller NemID, faktura for køb af såsæd, 
landbrugsmaskiner eller salg af afgrøder, eventuelle forpagtningsaftaler, aftaler om leje af maskiner eller aftaler med 
maskinstationer. Disse dokumenter skal dokumentere, at den unge landbruger er driftsansvarlig. 
 
Du skal kontrollere, at den unge landbruger (mindst én af de unge landbrugere, hvis flere) er den daglige leder af 
planteproduktionen (driftsleder af planteproduktionen). Det vil sige, at den unge landbruger træffer beslutninger af normal 
landbrugsmæssig karakter.  
 
Kontrolmetoden afhænger af, om du træffer den unge landbruger i forbindelse med kontrolbesøget eller ej. 
 
Den unge landbruger er tilstede ved kontrolbesøget 
Du skal gennem samtale med den unge landbruger få bekræftet, at den unge landbruger er den daglige leder af 
planteproduktionen.  
 
Hvis du er i tvivl efter denne samtale, skal du få forevist aftaler underskrevet (elektronisk underskrift er også ok) af den 
unge landbruger, se ovenfor.  
 
Hvis du efter samtalen og eventuel fremvisning af dokumentation konstaterer, at den unge landbruger er driftsleder af 
planteproduktionen, skal du i CAPTAS:  
- sætte kryds i ”Ja” i feltet ”Den unge nyetablerede landbruger er til stede ved kontrollen”  
- sætte kryds i ”Ja” i feltet ”Ung landbruger er driftsansvarlig” 
- vælge typen af ”Dokumentation for Ung nyetableret landbruger:” i drop-down-menuen.  
 
Der er følgende muligheder drop-down menuen: 

 ”Mødt ung landbruger, der tydeligt er driftsansvarlig” 

 ”Mødt ung landbruger, og har set dokumentation for at den unge landbruger er driftsansvarlig” 

 Talt (telefonisk) med ung landbruger, der tydeligt er driftsansvarlig 

 Set dokumentation for at den unge landbruger er driftsansvarlig 
 

Den unge landbruger er ikke tilstede ved kontrolbesøget 

Du skal så vidt muligt forsøge at få kontakt til den unge landbruger efter kontrolbesøget, gerne via telefon. Hvis det lykkedes 

og du gennem denne samtale får bekræftet, at den unge landbruger er den daglige leder af planteproduktionen skal du: 

 
- sætte kryds i ”Nej” i feltet ”Den unge nyetablerede landbruger er til stede ved kontrollen”  
- sætte kryds i ”Ja” i feltet ”Ung landbruger er driftsansvarlig” 
- vælge typen af ”Dokumentation for Ung nyetableret landbruger:” i drop-down-menuen.  
 
Hvis du ikke kommer til at tale med den unge landbruger, eller du efter samtalen er i tvivl om, hvorvidt den unge landbruger 
er driftsansvarlig, skal du bede om at se ovenstående dokumentation. Hvis denne dokumentation dokumenterer, at den 
unge landbruger er driftsansvarlig, skal du: 
 
- sætte kryds i ”Nej” i feltet ”Den unge nyetablerede landbruger er til stede ved kontrollen”  
- sætte kryds i ”Ja” i feltet ”Ung landbruger er driftsansvarlig” 
- vælge typen af ”Dokumentation for Ung nyetableret landbruger:” i drop-down-menuen.  
 
Du skal i alle tilfælde lægge en kopi af dokumentationen på sagen i CAP-TAS.  
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Hvis den unge landbruger ikke fremstår som driftsansvarlig, fordi du ikke har talt med vedkommende og/eller der ikke er 

fremvist noget af ovenstående dokumentation, skal du: 
 

- Sætte kryds i ”Nej” i feltet ” Ung landbruger er driftsansvarlig”. 
 
Beskriv baggrunden for din vurdering i bemærkninger.  
Oplysninger om, hvorvidt den unge landbruger er driftsansvarlig eller ej, vil fremgå af det brev, som du sender til ansøger 
efter kontrolbesøget (OK-brev eller høringsbrev).  
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5. Ø-støtte, 1 årig 
 

Kontrolårsag f 
 
Formålet med denne ordning er at sikre en fortsat landbrugsvirksomhed på en række danske småøer uden broforbindelse.  
  
Reglerne for den nye ordning er at:  

 Arealerne skal være beliggende på øer omfattet af ordningen  

 Der skal være søgt grundbetaling til arealerne og reglerne skal være overholdt 

 Der udbetales højst støtte til 100 ha pr. bedrift. Dette gælder også for selskaber, selvom der er flere landbrugere 

i et selskab.  
 
Hvis arealet, der er søgt støtte til overskrider de 100 ha, vil det automatisk nedskrives i CAP-TAS til 100 ha.  
 
Det er muligt for ansøger at søge 1-årig ø-støtte, selvom ansøger stadig er forpligtiget efter ordningen om 5-årig ø-støtte. 
Du kan derfor komme ud for hos samme ansøger at skulle kontrollere både den 1-årige ø-støtte og den 5-årige ø-støtte 
(udtræksårsag g).  
 
Bemærk, du skal ikke kontrollere 5-årig ø-støtte, hvis ansøger ikke er udtrukket til denne kontrol.  
 

5.1 Støtteberettigede øer 

Det er muligt at få et årligt tillæg til grundbetalingen for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste øer. Det er arealer, 
der ligger på følgende øer, der kan søges ø-støtte til:  
 
Agersø inkl. Egholm, Anholt, Askø inkl. Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Bogø (i Korshavn), Bornholm, Brandsø, 
Bågø, Drejø, Dybsø, Egholm (i Limfjorden), Endelave, Enehøje, Eskilsø, Fanø, Fejø inkl. Skalø, Femø, Fjandø, Fur, Fænø, 
Hjarnø, Hjortø, Hjælmshoved, Illum Ø, Kalvø (Guldborgsund), Langli, Livø, Lyø, Læsø, Mandø, Mejlø (i Korshavn), 
Nekselø, Omø, Orø, Romsø, Rågø, Saltholm, Samsø, Sejerø, Skarø, Slot Ø, St. Egholm, St. Svelmø, Strynø, Strynø Kalv, 
Tunø, Tærø, Vejlø, Vejrø, Venø, Vigelsø, Æbelø, Ærø og Aarø.  
 
Det kontrolleres administrativt, at arealer, hvortil der er søgt ø-støtte ligger på ovenstående øer.  
 
De øer, der er omfattet, kan du også se i IMK under temaet ”ø støtte”. 
 

5.2 Arealet er ikke støtteberettiget til grundbetaling 

Arealer, hvorpå der er søgt 1-årig ø-støtte, skal overholde støttebetingelserne for grundbetaling.  
 
Hvis du har konstateret overtrædelser på grundbetalingsordningen vil disse slå automatisk igennem på ø-støtten.  
 
Der er derfor ingen særlige kontrolelementer i forbindelse med kontrol af 1-årig ø-støtte, og derfor heller ikke nogen særlige 
observationer for 1-årig ø-støtte i IMK. 
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6. Retsgrundlag 
 
Reglerne for direkte støtte er fastsat i følgende forordninger, love og bekendtgørelser:  
 

6.1 EU-regler  

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/2005  
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) 
nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008  
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte 
betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009  
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks 
støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning  
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne 
for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling 
af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse 184  
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til 
landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik  
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, 
foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse  
 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser  
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, 
økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed  
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1393 af 4. maj 2016 om ændring af Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for 
så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og 
administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse  
 

6.2 Danske regler  

Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde  

Bekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om 
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af den Europæiske garantifond for Landbruget m.v. med senere 
ændringer (Landbrugsstøtteloven)  
 
Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2018om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.  
 
Bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 om markblok og elektronisk Fællesskema 
 
Bekendtgørelse nr. 1055 af 1. juli 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017 og om 
plantedække  
 
Bekendtgørelse nr. 1350 af 29. november 2017 om markfrø (markfrøbekendtgørelsen)  
 
Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur  
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Bekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Miljøoplysningsloven)  
 
Bekendtgørelse nr. 127af 26. januar 2017 af lov om vandløb  
 
Bekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017 af lov om skove 
 
Lov nr. 1715 af 27.december 2016 om miljø- og fødevareklagenævnet 
 
 

6.3 Øvrige ressortområder  

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling 
(Renteloven)  
 
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017 af straffeloven (Straffeloven)  
 
Justitsministeriets lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer 
(Persondataloven)  
 
Justitsministeriets lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)  
 
Ministeriet for sundhed og forebyggelse, Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer med senere 
ændringer  
 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen med senere ændringer 
(Nemkontobekendtgørelsen)  
 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 af lov om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer 
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Bilag 1. Ændring af afgrødekoder i 

forbindelse med brak og bar jord 
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Nr. 
Areal anmeldt 

som 
Konstateres ved kontrol efter 31. maj 

Afgrødekoden ændres af 

kontrolløren 

Underkendes til 

grundbetaling på 

baggrund af 

kontrollen 

Overtrædelse 

af KO-krav 1.33 

(Opret AKO) 

1 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Arealet er tilsået med en 

produktionsafgrøde, og arealet fremstår 

plantedækket senest den 31. maj.  

Ja, til den konstaterede 

produktions-afgrøde. 
Nej Nej 

2 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Arealet er jordbearbejdet. Arealet er tilsået 

med en produktionsafgrøde senest den 31. 

maj, men arealet fremstår ikke 

plantedækket den 31. maj, idet fremspiring 

endnu ikke er sket. 

Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

3 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Bar jord, som følge af forberedelse af såbed 

til vintersæd (nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august). Ansøger kan 

nå et etablere vintersæd.  

Nej 

Nej 

 

 

Nej 

4 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol før 26/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd 

(nedvisning efter 1. juli). 

Ja, til bar jord (921) Nej Nej 

5 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol efter 25/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd 

(nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august). Ansøger 

påpeger, at der ikke kan nås at etablere en 

vintersæd.  

Nej  Ja Nej 

6 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol efter 25/7, men før 1/8: Bar jord, 

som følge af forberedelse af såbed til 

vintersæd (nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august).  

Nej  Ja Nej 

7 

(Brak (308,309, 

310, 323, 324, 

325) 

Kontrol før 1/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd. 

Nedvisning sket før 1. juli og/eller 

jordbehandling sket før 1. august. 

Ja, til bar jord (921) 

Nej. 

Obs. 5.2.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

8 
Slåningsbrak 

(310) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden 
Ja, til græs i omdrift  

Nej 

Obs. 5.4.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

9 
Slåningsbrak 

(308) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 

Obs. 5.4.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

10 
Slåningsbrak 

(310) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 
Ja, til græs i omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

11 
Slånings-brak 

(308) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent  

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

12 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Plantedækket består primært af græs. 

Arealet er ikke slået i perioden 1. august til 

og med 15. september   

Nej. 

 

Ja. 

 
Nej 
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13 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet fremstår som blomsterbrak med 

forskellige frø- og nektarproducerende 

planter. Arealet er tilsået i 2017 inden 1. maj 

(tydeligt en fejl at arealet ikke er anmeldt 

som blomsterbrak i FS). Arealet er ikke slået 

i perioden 1. august til og med 15. 

september   

Ja, til blomsterbrak 

 

 

 

Nej 

 
Nej 

14 
Slånings-brak 

(310) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. Ja, til græs i omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

15 
Slånings-brak 

(308) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift) eller 

permanent græs  

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

16 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet inden den 30/4. 

Arealet opfylder øvrige krav til 

blomsterbrak.  

Ja, skal ændres til blomsterbrak 

(enten 324 eller 325) 

Nej 

 

 

Nej 

17 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og der er græs i renbestand på arealet (ikke 

en blanding af frø- og nektarproducerende 

planter) 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 
Nej 

 

18 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og der er en blanding af frø- og 

nektarproducerende planter på arealet. 

Arealet er ikke slået i perioden 1. august til 

og med 15. september 

Ja, blomsterbrak 

 

 

Nej 
Nej 

 

19 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og plantedækket består af spildfrø. 
Ja, til konstateret afgrøde. Nej Nej 

20 
Slånings-brak 

(308, 310) 

Bar jord. Arealet er jordbehandlet, men ikke 

tilsået senest 31. maj (bar jord) 
Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

21 
Blomster-brak 

(324) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

 

Ja, til græs i omdrift 

 

 

 

Nej 

Obs. 5.4.2. til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

22 
Blomster-brak 

(325) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 

Obs. 5.4.2. til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

23 
Blomster-brak 

(324) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift. 

 

 

 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 
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24 
Blomster-brak 

(325) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

 

Nej 

25 
Blomster-brak 

(324) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift. 

 

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

26 
Blomster-brak 

(325) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

 

Nej 

27 
Blomsterbrak 

(324, 325) 

Arealet er ikke jordbehandlet senest den 

30/4, eller der kan ikke ses et plantedække 

godkendt som blomsterbrak.  

Ja, afgrødekoden skal ændres til 

Slåningsbrak (308,310).  

Nej, 

 

Eventuel 

efterkontrol af 

slåningskrav. 

Nej 

28 
Blomsterbrak 

(324) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, og 

der er græs på arealet.  

Ja, til græs i omdrift  

 

Hvis anmeldt med afgrødekode 

325, vær da opmærksom på at 

arealet kan være overgået til 

permanent græs (anvend 

afgrødekoden 276). Se græslag i 

IMK. 

Nej 
Nej 

 

29 
Blomsterbrak 

(325) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, og 

der er græs på arealet.  

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 
Nej 

 

30 
Blomsterbrak 

(324, 325) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, 

men plantedækket består af spildfrø.  

Ja, til konstaterede afgrøde 

(dominerende) 
Nej 

Nej 

 

31 
Blomster-brak 

(324, 325) 

Bar jord (jordbehandlet), men ikke tilsået 

senest 31. maj. 
Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

32 Ikke brak 
Bar jord (jordbehandlet efter 31/12 2016), 

men ikke tilsået senest den 31. maj. 
Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

33 Ikke brak 

Bar jord (nedvisnet efter 31/12 2016, men 

før 1/6 2017), men ikke 

jordbehandlet/tilsået. 

Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

34 Ikke brak 
Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, men 

denne er høstet før 31. maj). 
Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

35 Ikke brak 

Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, 

høstet efter 31. maj – der findes ikke 

planterester på arealet). 

Ja, til Bar jord (921)  Nej Nej 
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36 Ikke brak 

Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, 

høstet efter 31. maj – der findes planterester 

på arealet). 

Nej, hvis planterester svarer til 

anmeldt. Hvis ikke, så ændres til 

konstateret afgrøde.  

Nej Nej 

37 Ikke brak 
Kontrol efter 25. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse af såbed. 
Nej Nej Nej 

38 Ikke brak 

Plantedækket, men ikke tilsået 

(plantedækket består for eksempel af 

spildfrø). Arealet opfylder ikke betingelserne 

til slåningsbrak 

Ja, til konstateret afgrøde 

(dominerende) 
Nej Nej 

39 Ikke brak 

Plantedækket, men ikke tilsået 

(plantedækket består for eksempel af 

spildfrø). Arealet opfylder betingelserne for 

slåningsbrak. 

Ja, til 310 eller 308 hvis arealet 

skal tælle med som MFO 

Nej. 

Eventuel 

efterkontrol af 

slåningskrav. 

Nej 

40 
Omdriftsgræs/ 

permanent græs 

Arealet er med græs, som ikke er slået i 

perioden 1.6. – 15.9. 

Nej. 

Afgrødekoden skal ikke ændres 

til blomsterbrak. 

Ja,  

Aktivitetskravet 

for græsarealer 

er ikke 

overholdt. 

Nej 

41 

Sent udsåede 

grøntsager 

(403,404,406, 

408, 416, 418, 

421, 281, 282, 

409, 415, 420, 

542, 403,407, 

283, 31, 25, 422, 

412, 410) 

 

Bar jord, som følge af forberedelse af såbed 

til sent udsåede grøntsager. 
Nej Nej Nej 

42 

Etablering af 

permanente 

afgrøder, for 

eksempel 

lavskov, 

frugttræer mv. 

Kontrol før 26. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse til tilplantning af 

arealet med permanente afgrøder. 

Barjord, 921 Nej Nej 

43 

Etablering af 

permanente 

afgrøder, for 

eksempel 

lavskov, 

frugttræer mv. 

Kontrol efter 25. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse til tilplantning af 

arealet med permanente afgrøder.. 

Nej Nej Nej 

Nr. 
Areal anmeldt 

som 
Konstateres ved kontrol efter 31. maj 

Afgrødekoden ændres af 

kontrolløren 

Underkendes til 

grundbetaling på 

baggrund af 

kontrollen 

Overtrædelse 

af KO-krav 1.33 

(Opret AKO) 

1 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Arealet er tilsået med en 

produktionsafgrøde, og arealet fremstår 

plantedækket senest den 31. maj.  

Ja, til den konstaterede 

produktions-afgrøde. 
Nej Nej 

2 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Arealet er jordbearbejdet. Arealet er tilsået 

med en produktionsafgrøde senest den 31. 

maj, men arealet fremstår ikke 

plantedækket den 31. maj, idet fremspiring 

endnu ikke er sket. 

Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

3 

Brak 

(308, 309, 310, 

323, 324, 325) 

Bar jord, som følge af forberedelse af såbed 

til vintersæd (nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august). Ansøger 

kan nå et etablere vintersæd.  

Nej 

Nej 

 

 

Nej 
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4 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol før 26/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd 

(nedvisning efter 1. juli). 

Ja, til bar jord (921) Nej Nej 

5 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol efter 25/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd 

(nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august). Ansøger 

påpeger, at der ikke kan nås at etablere en 

vintersæd.  

Nej  Ja Nej 

6 
Brak (308, 310, 

324, 325) 

Kontrol efter 25/7, men før 1/8: Bar jord, 

som følge af forberedelse af såbed til 

vintersæd (nedvisning efter 1. juli og/eller 

jordbehandling efter 1. august).  

Nej  ja Nej 

7 

(Brak (308,309, 

310, 323, 324, 

325) 

Kontrol før 1/7: Bar jord, som følge af 

forberedelse af såbed til vintersæd. 

Nedvisning sket før 1. juli og/eller 

jordbehandling sket før 1. august. 

Ja, til bar jord (921) 

Nej. 

Obs. 5.2.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

8 
Slåningsbrak 

(310) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden 
Ja, til græs i omdrift  

Nej 

Obs. 5.4.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

9 
Slåningsbrak 

(308) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 

Obs. 5.4.2 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

10 
Slåningsbrak 

(310) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 
Ja, til græs i omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

11 
Slånings-brak 

(308) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent  

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

12 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Plantedækket består primært af græs. 

Arealet er ikke slået i perioden 1. august til 

og med 15. september   

Nej. 

 

Ja. 

 
Nej 

13 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet fremstår som blomsterbrak med 

forskellige frø- og nektarproducerende 

planter. Arealet er tilsået i 2017 inden 1. 

maj (tydeligt en fejl at arealet ikke er 

anmeldt som blomsterbrak i FS). Arealet er 

ikke slået i perioden 1. august til og med 15. 

september   

Ja, til blomsterbrak 

 

 

 

Nej 

 
Nej 

14 
Slånings-brak 

(310) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. Ja, til græs i omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 
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15 
Slånings-brak 

(308) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift) eller 

permanent græs  

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

16 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet inden den 30/4. 

Arealet opfylder øvrige krav til 

blomsterbrak.  

Ja, skal ændres til 

blomsterbrak (enten 324 eller 

325) 

Nej 

 

 

Nej 

17 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og der er græs i renbestand på arealet (ikke 

en blanding af frø- og nektarproducerende 

planter) 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 
Nej 

 

18 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og der er en blanding af frø- og 

nektarproducerende planter på arealet. 

Arealet er ikke slået i perioden 1. august til 

og med 15. september 

Ja, blomsterbrak 

 

 

Nej 
Nej 

 

19 
Slåningsbrak 

(308, 310) 

Arealet er jordbehandlet efter 31/12 2016, 

og plantedækket består af spildfrø. 
Ja, til konstateret afgrøde. Nej Nej 

20 
Slånings-brak 

(308, 310) 

Bar jord. Arealet er jordbehandlet, men ikke 

tilsået senest 31. maj (bar jord) 
Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

21 
Blomster-brak 

(324) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

 

Ja, til græs i omdrift 

 

 

 

Nej 

Obs. 5.4.2. til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

22 
Blomster-brak 

(325) 

Arealet ligner græs og er slået i 

forbudsperioden.  

 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 

Obs. 5.4.2. til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

23 
Blomster-brak 

(324) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift. 

 

 

 

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 

24 
Blomster-brak 

(325) 

Arealet ligner græs og er slået efter 1. 

august. Det afslåede materiale er fjernet. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.4 til 

orientering af 

ansøger. 

 

Nej 

25 
Blomster-brak 

(324) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift. 

 

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

Nej 
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26 
Blomster-brak 

(325) 
Arealet ligner græs og er afgræsset. 

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift  

Nej. 

Obs. 5.2.3 til 

orientering af 

ansøger. 

 

Nej 

27 
Blomsterbrak 

(324, 325) 

Arealet er ikke jordbehandlet senest den 

30/4, eller der kan ikke ses et plantedække 

godkendt som blomsterbrak.  

Ja, afgrødekoden skal ændres 

til Slåningsbrak (308,310).  

Nej, 

 

Eventuel 

efterkontrol af 

slåningskrav. 

Nej 

28 
Blomsterbrak 

(324) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, 

og der er græs på arealet.  

Ja, til græs i omdrift  

 

Hvis anmeldt med afgrødekode 

325, vær da opmærksom på at 

arealet kan være overgået til 

permanent græs (anvend 

afgrødekoden 276). Se græslag 

i IMK. 

Nej 
Nej 

 

29 
Blomsterbrak 

(325) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, 

og der er græs på arealet.  

Ja, til græs i omdrift eller 

permanent græs. 

 

Tjek græslag i IMK hvorvidt 

arealet skal omdøbes til 

’permanent græs’ eller græs i 

omdrift. 

Nej 
Nej 

 

30 
Blomsterbrak 

(324, 325) 

Arealet er jordbehandlet efter 30/4 2017, 

men plantedækket består af spildfrø.  

Ja, til konstaterede afgrøde 

(dominerende) 
Nej 

Nej 

 

31 
Blomster-brak 

(324, 325) 

Bar jord (jordbehandlet), men ikke tilsået 

senest 31. maj. 
Ja, til Bar jord (921) Nej Ja 

32 Ikke brak 
Bar jord (jordbehandlet efter 31/12 2016), 

men ikke tilsået senest den 31. maj. 
Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

33 Ikke brak 

Bar jord (nedvisnet efter 31/12 2016, men 

før 1/6 2017), men ikke 

jordbehandlet/tilsået. 

Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

34 Ikke brak 
Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, men 

denne er høstet før 31. maj). 
Ja, til Bar jord (921) Nej Nej 

35 Ikke brak 

Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, 

høstet efter 31. maj – der findes ikke 

planterester på arealet). 

Ja, til Bar jord (921)  Nej Nej 

36 Ikke brak 

Bar jord (tidligere jordbrugsproduktion, 

høstet efter 31. maj – der findes 

planterester på arealet). 

Nej, hvis planterester svarer til 

anmeldt. Hvis ikke, så ændres 

til konstateret afgrøde.  

Nej Nej 

37 Ikke brak 
Kontrol efter 25. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse af såbed. 
Nej Nej Nej 

38 Ikke brak 

Plantedækket, men ikke tilsået 

(plantedækket består for eksempel af 

spildfrø). Arealet opfylder ikke 

betingelserne til slåningsbrak 

Ja, til konstateret afgrøde 

(dominerende) 
Nej Nej 

39 Ikke brak 

Plantedækket, men ikke tilsået 

(plantedækket består for eksempel af 

spildfrø). Arealet opfylder betingelserne for 

slåningsbrak. 

Ja, til 310 eller 308 hvis arealet 

skal tælle med som MFO 

Nej. 

Eventuel 

efterkontrol af 

slåningskrav. 

Nej 
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40 
Omdriftsgræs/ 

permanent græs 

Arealet er med græs, som ikke er slået i 

perioden 1.6. – 15.9. 

Nej. 

Afgrødekoden skal ikke ændres 

til blomsterbrak. 

Ja,  

Aktivitetskravet 

for græsarealer 

er ikke 

overholdt. 

Nej 

41 

Sent udsåede 

grøntsager 

(403,404,406, 

408, 416, 418, 

421, 281, 282, 

409, 415, 420, 

542, 403,407, 

283, 31, 25, 422, 

412, 410) 

 

Bar jord, som følge af forberedelse af såbed 

til sent udsåede grøntsager. 
Nej Nej Nej 

42 

Etablering af 

permanente 

afgrøder, for 

eksempel 

lavskov, 

frugttræer mv. 

Kontrol før 26. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse til tilplantning af 

arealet med permanente afgrøder. 

Barjord, 921 Nej Nej 

43 

Etablering af 

permanente 

afgrøder, for 

eksempel 

lavskov, 

frugttræer mv. 

Kontrol efter 25. juli: Bar jord, efter høst og 

som følge af forberedelse til tilplantning af 

arealet med permanente afgrøder. 

Nej Nej Nej 

 


