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I 2017 og 2018 kan du søge om tilskud til udlæg af ef- 

terafgrøder i særligt udpegede områder, hvor der er be- 

hov for en kvælstofreducerende indsats. 

 
Formålet med ordningen er at sikre mod forringelse af 

grundvand og kystvand. Hvis den tilskudsberettigede 

indsats ikke giver den nødvendige effekt på grund af for 

få eller ikke-optimalt placerede efterafgrøder, vil der 

blive indført et obligatorisk krav om udlæg af efterafgrø- 

der allerede fra 2017. Et eventuelt obligatorisk krav vil 

kun gælde områder, hvor der fortsat er et indsatsbehov. 

Der ydes ikke tilskud til det eventuelle obligatoriske 

krav. 

 
NaturErhvervstyrelsen stiller to kort til rådighed. De vi- 

ser behovet for efterafgrøder i dit område og kan 

hjælpe dig med at placere dine efterafgrøder optimalt i 

forhold til områdets indsatsbehov. 

 
På kortet ”Vejledende behov for målrettede efterafgrø- 

der” kan du se, hvor der er det største efterafgrødebe- 

hov, og om dine arealer ligger inden for områderne. 

 
På kortet ”Oversigt over ansøgningsrunder” kan du se, i 

hvilken af de tre ansøgningsrunder, du har mulighed for 

at søge tilskud til dine arealer. 

 
Kort over målrettede efterafgrødebehov 

På kortet ”Vejledende behov for målrettede efterafgrø- 

der” kan du se, hvor stort efterafgrødebehovet er i de 

områder, du har arealer i. Efterafgrødebehovet er angi- 

vet som en procent af efterafgrødegrundarealet i 2016 

og viser, hvor stor en procentdel der skal udlægges 

med efterafgrøder i de områder, hvor der er et indsats- 

behov. 

 
Efterafgrødebehovet er vist i intervaller af 5 fra 0 til 25 

procent. Hvis du zoomer ind på et konkret areal med et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
indsatsbehov, får du mere detaljerede oplysninger om 

arealet som fx indsatsbehov ift. grundvand og/eller 

kystvand, områdets retention (evnen til at tilbageholde 

kvælstof), landbrugsareal m.m. 

 
Du skal være opmærksom på, at kortet kun angiver et 

vejledende efterafgrødebehov. 

 
Kort over arealer, hvor der kan søges om tilskud 

Tilskud kan søges i tre runder. Det sker for at sikre, at 

midlerne anvendes, hvor der er størst behov og så vidt 

muligt undgå et obligatorisk krav. På kortet ”Oversigt 

over ansøgningsrunder” kan du se, hvilke områder, du 

kan søge tilskud til under hver af de tre ansøgningsrun- 

der. Runde 1 omfatter områder med et grundvandsbe- 

hov og åbner 1. februar. Runde 2 og 3 omfatter arealer 

med behov i forhold til kystvand. Effekten af efterafgrø- 

derne er størst i områder med lav retention, og runde 2 

omfatter derfor områder med en retention under middel 

ift. gennemsnitsretentionen i det pågældende kyst- 

vandområde, og åbner 1. marts. Runde 3 omfatter om- 

råder med en retention over middel og åbner 22. marts. 

 
Alle runder er åbne til 21. april. Når det ønskede antal 

hektar er nået for et område, lukkes der dog for ansøg- 

ning til området. Det betyder, at ansøgningsperioden 

for alle områder kan være lukket før 21. april 2017. Du 
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skal være opmærksom på, at hvis en anden ansøger 

trækker arealer ud af sin ansøgning inden 21. april, og 

der igen bliver et indsatsbehov i området, bliver områ- 

det genåbnet for ansøgninger. 

 

NaturErhvervstyrelsen vil løbende give en status over 

ledige hektarer. 

 

 

 
Du kan kun søge støtte til en mark, hvis størstedelen af 

marken ligger inden for et udpeget område. 

 
Hvordan kan du bruge kortene 

Du kan bruge kortene til at se, hvor den mest optimale 

placering af efterafgrøder er på din bedrift, så du kan 

mindske risikoen for et obligatorisk krav. 

 
Placeringen af efterafgrøder i de ID15-områder, hvor 

der opnås den største effekt på de enkelte bedrifter, har 

stor betydning for, om der kommer et obligatorisk efter- 

afgrødekrav. Hvis efterafgrøderne bliver placeret på 

arealer, der åbner i runde 1 og 2, vil behovet kunne 

dækkes af færre efterafgrøder, end hvis de primært bli- 

ver udlagt i områder, der først åbner i runde 3. Du kan 

derfor bruge oplysningerne i kortet til at placere dine ef- 

terafgrøder mest optimalt. 

 
Hvis der bliver udlagt tilstrækkeligt med tilskudsberetti- 

gede efterafgrøder til at dække behovet for kvælstofre- 

duktion i et område, og disse i høj grad er udlagt i om- 

råder der åbner i runde 1 og 2, vil der ikke komme et 

obligatorisk krav i området. 

 
Et eventuelt obligatorisk krav afhænger bl.a. af land- 

mændenes søgning på den tilskudsberettigede ordning. 

Under alle omstændigheder kan et eventuelt obligato- 

risk krav ikke overstige, hvad der svarer til en kvotere- 

duktion på 20 procent. 

 
Der gives ikke tilskud til eventuelle obligatoriske målret- 

tede efterafgrøder. 

Hvis du har indmeldt tilskudsberettigede efterafgrøder, 

vil du kunne trække disse fra et evt. efterfølgende obli- 

gatorisk krav. 

 
Du finder kortene her 

Du kan finde kortene via NaturErhvervstyrelsens hjem- 

meside og i Internet Markkort (IMK). 

 
Yderligere information 

Følg med på vores hjemmeside, hvor der kommer til at 

ligge mere information samt en vejledning om ordnin- 

gen målrettede efterafgrøder. 

mailto:mail@naturerhverv.dk

