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EU’s arealbaserede støtteordninger 

Overordnet to typer  

 

• Traktatens søjle 1: ”Direkte” støtte til landbrugere: 

Grundbetaling og betaling for grønne krav. 

 

• Traktatens søjle 2: Støtte til udvikling af landdistrikter, 

herunder diverse miljøordninger, ofte kaldet MVJ.  
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Ny landbrugsreform med 3 grønne krav 

Formålet med den direkte støtte er at give et tilskud, der kan 

hjælpe til en produktion af de landbrugsvarer, som forbrugerne 

efterspørger.  

 

Hovedelementer:  

• Landbrugsstøtten bliver udbetalt uafhængig af produktionen  

• 3 grønne krav:  

• opretholdelse af permanent græs,  

• flere afgrøder og  

• Miljøfokusområder 

• Krydsoverensstemmelse. Krav til miljø, fødevaresikkerhed, 

dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand som 

betingelse for landbrugsstøtte. 
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Ekstra beskyttelse af permanente 
græsarealer i miljømæssigt sårbare områder 
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1. Natura 2000-
naturtyper 

2. Vådområder og 
kulstofjorder 
 

3. Udpegede 
miljømæssigt 
sårbare områder 



Flere afgrødekategorier på bedriften 
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Bedriftstype Regel Overholder kravet 

i 2013 

Under 10 ha 

omdriftsareal 

- Fritaget 

 

100 %  

10 og 30 ha 

omdriftsareal 

- Mindst to afgrødekategorier 

- Den største udgør max. 75 % af 

omdriftsarealet 

69 % 

Over 30 ha 

omdriftsareal 

- Mindst tre afgrødekategorier 

- Den største udgør max. 75 % af 

omdriftsarealet 

- De to største udgør max. 95 % af 

omdriftsarealet 

96 % 

Økologisk - Fritaget 100 % 

- Undtagelser for bedrifter med meget 

græs og visse specialafgrøder 



På kortdatasiden betyder det 
Kort over miljøfokusområder 
 
• Randzoner 
• Søer 
• Fortidsminder 
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LPIS - Markbloktemaet 
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LPIS - Markbloktemaet 
LPIS: Land Parcel Information System – markbloktemaet 

• Identifikation af støtteberettigede arealer 

• Krav om registrering af støtteberettigede områder med angivelse af 

maksimalt antal støtteberettigede hektar. 

 
 
Fysiske markblokke 

• Opdatering i en 3 årig cyklus 

• Opdeling ved fysiske skel som gennemgående veje, åer, læhegn, 

grøfter mv. 

• Opdeles også ved permanente dyrkningsgrænser mellem flere 

ansøgere 
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Fakta om markblokke  

• Der er i øjeblikket 327.000 markblokke  

Antallet forventes at stige til 340.000 inden årets udgang 

Og til 370.000 i 2016 

• Der redigeres i 70.000 – 75.000 markblokke om året 

• Der screenes min. 70.000 markblokke om året 

• Kunderne bidrager til kvaliteten af markblokkene 

Der er i 2013 og 2014 modtaget 10.000 ændringsforslag fra kunderne 

• Markblokkene vedligeholdes af: 

22 faste medarbejdere 

5 rutinerede vikarer 
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Marker 
• Kortdelen er fremover styrende for ansøgningen - alt er digitalt og 

det indtegnede areal bliver overført, som det anmeldte areal.  
 

• Der må ikke være overlap mellem marker – heller ikke med naboens 
marker. 
 

• Små overlap klippes fra automatisk. 
 

• Ansøgerne får mere ansvar for deres arealer og skal selv løse de 
resterende overlapsproblemer.  
 

• 100 % korrekte marker kan i højere grad bruges til analyser fx 
opgørelser over forskellige afgrødekoder og –typer og hvor i landet 
de enkelte typer er mest udbredt.  
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Fakta om marker 

• 605.000 marker i 2014 

Tilhørende 43.300 ansøgere 

• Attributinfo 

Afgrødenavn og kode 

Størrelse 

Markbloknummer 

Producent (CVR nr.) 

Støtteordning 
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NaturErhvervstyrelsen anvender 
data, hvilke: 

Til brug for forvaltningen anvendes en række 
eksterne kortdata, herunder kort over: 
 
• Miljøtilsagn 
• Økologimarker 
• High Nature Value (HNV) 
• Pløjeforbud 
• GLM-landskabselementer 
• Natura 2000 
• Fredskov 
• Naturbeskyttelseslovens §3 arealer 
 
 
Data hentes fra Miljøportalen og direkte fra andre 
styrelser som Geodatastyrelsen, Naturstyrelsen 
og Miljøstyrelsen 
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Titel 14 

NaturErhvervstyrelsen udstiller data, hvilke: 

 

 

• Kompensationskortet 

• Markblok 

• Mark 

• MiljoeBetingetTilsagn 

• MiljoeTilsagnOevrigeTyper 

• MiljoeTilsagn_12_50_55 

• Oekomarker 

• OmlaegningsTilsagn 

• Trampestier_20120606 

• Etc. 
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NaturErhvervstyrelsen udstiller data, hvordan: 

 
1.Vis Kort 

 
2.Web Service (WMS/WFS) 

 
3.Download 

 
 

Understøttede GIS-programmer 
 
•  ArcMap 
•  MapInfo 
•  GeoMedia 

 
 

Data 

• Natlig opdatering af Markblokke og Marker 

• Øvrige lag opdateres efter behov 
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NaturErhvervstyrelsen udstiller data, hvor: 

 
 
http://viskort.fvm.dk/viskort/ 
 
 
https://kortdata.fvm.dk/download/ 
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NaturErhvervstyrelsens udstillede data, eksempler: 

Vis Kort med tænd/sluk af lag: 
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NaturErhvervstyrelsens udstillede data, eksempler: 

Web Service 
 
Alle lag kan hentes til: 
 
• ArcMap 
• MapInfo 
• GeoMedia. 
 
 
Vejledning på 
hjemmesiden   
 
Max. 5.000 records 
 
 
 
Her vist  med Markblokke, Beplantning og Trampestier i ArcMap 
 
https://kortdata.fvm.dk/geoserver/NESTOffentlig/wfs?request=getcapabili
ties& 
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NaturErhvervstyrelsens udstillede data, eksempler: 

Download: 
 
Bruger login 
 
 
Alle lag kan hentes i: 
 
Shp – format (ArcMap) 
Tab – format (MapInfo) 
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• Jordbrugsanalyser 

NaturErhvervstyrelsens udstillede data, fremtiden: 

Fælles NAER portal: 

 

•Bruger login 

 

•Vis Kort 

 

•Web Services 

 

•Download 



Ny teknologi og visioner for fremtiden 

3-D teknologi testet i 2013 
 
• Fotogrammetrisk stereo teknik. 
 

Præcisions Landbrug 
 
• Pilot projekt i gangsat i 2013.  

 

Øget billedbehandling 
 
• Klassifikation af NDVI 
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Automatiske billedanalyser 
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Objekt-orienteret 
 
Mønster- og 
farvegenkendelse 
 
Mulighed for kombination 
med laser-højdedata 
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Droner 
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Mulige anvendelser af  
drone/droneteknologi  
 

- Tælling af dyr 

- Besigtigelse af græsmarker 

- Tjek af randzone-arealer 
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