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1. Kort om ordningen 

Formålet med tilskudsordningen Målrettede efterafgrøder er at sikre miljøtilstanden i vores kyst- og grundvand, 

efter kvælstofnormerne blev forhøjet i 2016 som følge af Fødevare- og Landbrugspakken 2015. De målrettede 

efterafgrøder skal forhindre, at ekstra kvælstof bliver udledt til grund- og kystvand. Ordningen er målrettet særligt 

udpegede områder, hvor der er behov for en kvælstofreducerende indsats.  

 

Der er udpeget en række kystvandoplande1, hvor der er behov for at reducere udledningen af kvælstof til kystvan-

det. Inden for kystvandoplandene er der udpeget ID15-områder2, hvor der er behov for at reducere udledningen 

af kvælstof til grundvandet. Du kan søge tilskud til at etablere efterafgrøderne inden for de udpegede områder. 

Tilskuddet udgør 700 kr./ha.  

 

I 2018 er der behov for at etablere 114.000 ha målrettede efterafgrøder. De 114.000 ha er fordelt ud på de udpe-

gede kystvandoplande, og de ID15-områder som har et indsatsbehov til grundvand. De ha, der er fordelt til grund-

vandsindsatsen, er således fordelt til nogle specifikke ID15-områder, mens de ha der er fordelt til kystvandsind-

satsen, er fordelt til hele kystvandoplandet. Hvis indsatsbehovet til grundvand er nået i et ID15-område, vil det 

således lukke for ansøgning, med mindre ID15-området har et yderligere indsatsbehov til kystvand. Hvis ID15-

området har høj retention, vil det dog først åbne for yderligere ha til kystvand i 2. ansøgningsrunde. Et kystvand-

opland lukker for ansøgning, når det samlede indsatsbehov til kystvand er nået.  

 

Hvis behovet for kvælstofreduktion ikke bliver nået via den frivillige indsats, kan der blive beregnet et krav om 

etablering af obligatoriske målrettede efterafgrøder i de områder, hvor der fortsat er behov for at reducere udled-

ningen af kvælstof3. Hvis der bliver indført et krav om obligatoriske efterafgrøder, skal disse også etableres i efter-

året 2018 i planperioden 2018/2019. Kravet vil kun gælde i de ID15-områder, hvor der fortsat er et indsatsbehov. 

Vi giver ikke tilskud til obligatoriske målrettede efterafgrøder.  

 

 Nyt siden sidst 
Siden ansøgningsrunden i 2017 har vi lavet følgende ændringer i ordningen om målrettede efterafgrøder: 

 

Nyt siden 2017 

 

 I 2018 vil der kun være to ansøgningsrunder frem for tre. I 

runde 1 kan landmænd søge tilskud i områder med et indsats-

behov til grundvand og områder med et indsatsbehov til kyst-

vand og lav retention4. I runde 2 kan der søges til de resterende 

områder med et indsatsbehov til kystvand og høj retention. 

Begge runder er åbne frem til 20. april. 

 

 Hvor der sidste år kun var et ansøgningsloft for hvert kystvand-

opland, har vi i år også indført et ansøgningsloft på de mindre 

ID15-områder i forhold til grundvandsindsatsen. Der er fortsat et 

                                                           
1 Danmark er inddelt i 90 kystvandoplande (oplande til de kystvandsområder, der indgår i vandområde-planerne) 
2 ID15-områder er en opdeling af Danmark i 3.000 områder. Afgrænsningen af ID15-områder er ikke synlige i landskabet. 
3 Jf. § 18 a, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017. 
4 Retention i et område fortæller noget om jordens evne til at fastholde næringsstoffet eller væsker - i dette tilfælde er jordens 

evne til enten at tilbageholde eller passere kvælstof fra gødskning vurderet i beregningen af retentionen. 
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ansøgningsloft på kystvandoplandet i forhold til kystvandsind-

satsen.  

 

 Kravet til mindsteareal er ændret fra 0,30 ha til 0,01 ha.  

 

 

 

 Vigtige datoer 
Du kan få et overblik over vigtige tidspunkter og frister, der har betydning for ordningen målrettede efterafgrøder i 

denne tabel: 

 

 1. februar Ansøgningsrunden åbner for områder, hvor der er et indsatsbehov i forhold til 

grundvand eller et indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention. 

 1. marts Ansøgningsrunden åbner for områder med et indsatsbehov i forhold til kystvand og 

høj retention. 

20. april Ansøgningsrunden slutter, og 20. april er sidste frist for modtagelse af ansøgning til 

målrettede efterafgrøder. 

 Maj 2018 Eventuelt krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder bliver beregnet 

Juli 2018 Eventuelt krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder bliver offentliggjort ved be-

kendtgørelse. 

1. august 2018 Frist for etablering af efterafgrøder. 

20. august 2018 Frist for etablering af efterafgrøder som korsblomstrede afgrøder, honningurt, almin-

delig rug, stauderug, hybridrug, vårbyg og havre. 

20. oktober 2018 Efterafgrøderne må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres (bortset fra udlæg i majs). 

1. marts 2019 Udlæg i majs må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. 

Januar 2019 – juni 2019 Udbetaling af tilskud. 
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2. Generelt om ordningen 

 Hvor og hvornår kan du søge tilskud til målrettede efterafgrøder 
Du søger om tilskud til målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet 2018.  

 

Ansøgningsperioden er opdelt i to ansøgningsrunder i 2018. I 1. runde kan du søge tilskud i områder, der har et 

indsatsbehov i forhold til grundvand eller områder, der har et indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention. I 

2. runde kan du søge i de resterende ID15-områder, der har et indsatsbehov i forhold til kystvand og en retention 

over middel. I 2. runde kan du også søge til de områder, der var åbne i 1. runde forudsat at der fortsat er åbent jf. 

afsnit 2.3 om først til mølle.  

 

Inddelingen af runderne betyder, at ansøgningsprocessen bliver mere målrettet de områder, hvor der er et grund-

vandsbehov, og hvor efterafgrøderne har den største effekt i forhold til kystvand. Formålet med runderne er der-

med at sikre, at ordningen når det samlede indsatsbehov for hele landet. 

 

 

2 ansøgningsrunder i 2018 

 

 1. februar åbner vi for ansøgning i områder, hvor der er et indsatsbe-

hov i forhold til grundvand eller et indsatsbehov i forhold til kystvand 

og lav retention. 

 

 1. marts åbner vi for ansøgninger i områder, hvor der er et indsatsbe-

hov i forhold til kystvand og høj retentionen. 

 

 Begge runder lukker senest 20. april 

 

 

Begge runder er åbne frem til 20. april 20185. Herefter er det ikke muligt at søge om tilskud til målrettede efteraf-

grøder. Det skyldes, at Landbrugsstyrelsen skal vide præcist, hvor mange ha målrettede efterafgrøder, der er 

søgt om pr. 20. april, da vi herefter opgør et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder.  

Læs mere om hvordan du søger tilskud til målrettede efterafgrøder i kapitel 4.  

 

 Tilskudssats 
Tilskudssatsen er 700 kr./ha/år.6  

 

Da tilskud til målrettede efterafgrøder er en de minimis-ordning, er der et loft for, hvor stort et beløb du samlet kan 

modtage i de minimis-støtte. Læs mere om de minimis-støtte i kapitel 5. 

 

 Ansøgningsloft og først-til-mølle 
Vi har fastsat et loft for, hvor mange ha der kan søges i hvert kystvandopland i forhold til at nå oplandets samlede 

indsatsbehov til kystvand. I de ID15-områder som har et indsatsbehov til grundvand, har vi også fastsat et loft for, 

hvor mange ha der kan søges i ID15-området i forhold til at nå indsatsbehovet til grundvand. Antallet af hektar er 

forskelligt fra område til område, og afhænger af behovet for at nedbringe kvælstofudvaskningen.  

 

                                                           
5 Jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

6 Jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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Hvis ansøgningsloftet i et ID15-område i forhold til grundvand er nået, vil området lukke for ansøgning, med min-

dre der er et yderligere indsatsbehov til kystvand. Hvis ID15-området har lav retention, vil det være muligt at søge 

yderligere ha til kystvand i 1. runde. Hvis ID15-området derimod har høj retention vil det først være muligt at søge 

yderligere ha til kystvand i 2. runde. Hvis hele kystvandsindsatsen er nået i 1. runde via ansøgninger i andre 

ID15-områder i kystvandoplandet, vil området ikke genåbne i 2. runde, med mindre en ansøger trækker arealer 

ud sin ansøgning. 

 

Først-til-mølle-princippet betyder, at når det ønskede antal ha for et ID15-område eller kystvandopland er nået, 

bliver der lukket for ansøgning til området. Det vil sige, at alle områder med indsatsbehov kan lukke for ansøgnin-

ger inden 20. april 2018.  

 

Et område kan dog åbne for ansøgning igen, hvis en ansøger trækker arealer ud af sin ansøgning inden 20. april 

2018, og der igen bliver et indsatsbehov i et område. Læs nærmere om prioritering af ansøgninger i kap 4. 

 

Vi udarbejder en liste over antal ledige og ansøgte ha målrettede efterafgrøder i både Kystvandoplande og ID15-

områder. Listen vil være tilgængelig på vores hjemmeside/Tast selv-service. Listen bliver opdateret dagligt. Når 

du søger om tilskud til målrettede efterafgrøder, har du mulighed for at se, om der fortsat er ledige ha i de ID15-

områder, som du ønsker at søge i. Læs mere i kapitel 4.  

 

 Kort over arealer, hvor du kan søge tilskud 
I Internet Markkort kan du se to kort om målrettede efterafgrøder. Det ene kort viser dig behovet for efterafgrøder i 

dit område, og det andet kort viser i hvilke af de to ansøgningsrunder du kan søge om tilskud. Kortene kan også 

hjælpe dig med at placere dine efterafgrøder optimalt i forhold til områdernes indsatsbehov. Du finder kortene i 

Internet Markkort under korttemaet ”Målrettede efterafgrøder”.  

 

På kortet ”Vejledende behov for målrettede efterafgrøder” kan du se, hvor stort efterafgrødebehovet er i lige præ-

cis de områder, hvor du har arealer. Efterafgrødebehovet er angivet som en procentdel af efterafgrødegrundarea-

let i 2017 og viser hvor stor en procentdel, der skal udlægges med efterafgrøder i de områder, hvor der er et ind-

satsbehov. 

 

Arealer der bliver medregnet i dit efterafgrødegrundareal 

 Korn (vår og vintersæd) 

 Vår- og vinterraps 

 Majs 

 Rybs 

 Soja 

 Sennep 

 

 Ærter 

 Hestebønner 

 Solsikker 

 Oliehør 

 Andre etårige afgrøder, der ikke har 

kvælstofoptag om efteråret. 

 

 

 

Det vejledende behov for målrettede efterafgrøder er vist i 5 intervaller 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), hvilken ansøgningsrunde du 

kan søge i m.m.  
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Du skal være opmærksom på, at procentsatserne på kortet er vejledende. Dette skyldes, at behovet for efteraf-

grøder er anført som procent af efterafgrødegrundarealet 2017.  

 

På kortet ”Oversigt over ansøgningsrunder” kan du se hvilke arealer, du kan søge tilskud til i de to ansøgnings-

runder. De to runder er markeret med hver sin farve som vist på kortet nedenfor.   
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 Optimal placering af målrettede efterafgrøder  
De efterafgrøder, der bliver etableret i områder, som åbner i 1. runde, vil have den største effekt i forhold til at nå 

det samlede indsatsbehov for den frivillige ordning. Hvis du har marker i forskellige ID15-områder, vil det derfor 

være mest optimalt, hvis du placerer flest mulige ha målrettede efterafgrøder i de ID15-områder, der åbner i 1. 

runde. Jo flere efterafgrøder, der bliver placeret i 1. runde, desto bedre er det for vandmiljøet og den samlede ef-

fekt af ordningen.  

 

Reduktionen af kvælstof til grundvandet sker ved udlæg af målrettede efterafgrøder i de områder, som åbner i 1. 

runde. Reduktion af kvælstof til kystvand sker i begge runder, men effekten af efterafgrøderne er størst i områder 

med lav retention, som åbner i 1. runde. Jo lavere retentionen er i et område, jo lavere er områdets evne til at til-

bageholde kvælstof, og der er derfor et større behov for efterafgrøder til at reducere udledningen af kvælstof. Der-

for vil effekten af efterafgrøder være højere i et område med lav retention.  

 

 Etabler frivillige målrettede efterafgrøder, hvis du vil undgå krav om 
obligatoriske målrettede efterafgrøder  

Hvis der ikke bliver etableret et tilstrækkeligt areal med målrettede efterafgrøder, eller hvis de ikke bliver placeret 

optimalt, så de sikrer en tilstrækkelig reduktion af kvælstof, kan der blive indført krav om at etablere obligatoriske 

målrettede efterafgrøder7. Det betyder, at selv om der bliver ansøgt om alle 114.000 ha efterafgrøder i denne ord-

ning, så kan du stadig risikere at blive pålagt et obligatorisk efterafgrøde krav. Hvis der bliver indført et krav om 

obligatoriske efterafgrøder, skal disse også etableres i efteråret 2018 i planperioden 2018/2019. 

 

                                                           
7 Jf. §§ 18 a – 18 b, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 

2017. 
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Efter ansøgningsfristen 20. april 2018 udarbejder Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen en opgørelse over effek-

ten af de ansøgte målrettede efterafgrøder. Hvis der mangler en yderligere kvælstofreduktion, kan det blive om-

regnet til et krav om etablering af obligatoriske efterafgrøder for planperioden 2018/2019. Dette krav vil kun gælde 

i de ID15-områder, hvor der fortsat er et indsatsbehov. Hvis der bliver beregnet et krav om obligatoriske målret-

tede efterafgrøder, får du ikke tilskud for de arealer, hvor du eventuelt skal etablere obligatoriske målrettede efter-

afgrøder.  

 

Hvis du har tilmeldt dig ordningen om frivillige målrettede efterafgrøder, kan du modregne efterafgrøderne i dit 

krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder for det pågældende område8. Det forventes at et eventuelt obliga-

torisk krav vil blive beregnet og udmeldt i maj 2018.  

 

 Anmeld dine målrettede efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og 
Efterafgrøder 

Senest 31. august 2018 skal du indberette dit samlede areal med efterafgrøder i skemaet Gødningskvote og ef-

terafgrøder9.  

 

I skemaet skal du oplyse det samlede areal med efterafgrøder, der opfylder kravene til pligtige efterafgrøder, her-

under både frivillige og obligatoriske målrettede efterafgrøder.  

 

Det vil sige, at du skal oplyse det samlede areal, der er udlagt med  

- pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder samt  

- målrettede efterafgrøder (både obligatoriske og frivillige målrettede efterafgrøder) 

 

Du skal desuden oplyse, hvor stor den del af disse efterafgrøder du bruger til at opfylde MFO-krav. 

 

Hvis du overdrager dit areal med målrettede efterafgrøder, er det den, der har rådighed over arealet den 31. au-

gust 2018, der skal indberette de udlagte efterafgrøder. Du kan læse mere om indberetning af efterafgrøder i vej-

ledningen om Gødsknings- og harmoniregler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.  

 

Der vil blive fratrukket forfrugtsværdien/eftervirkningen af de udlagte målrettede efterafgrøder i 2018 i forbindelse 

med gødningskvoteberegningen for planperioden 2018/19. Du skal trække eftervirkning på 25 kg N, hvis du an-

vender organisk gødning, fra hvad der svarer til 80 kg N pr. ha. eller derover, og 17 kg N, hvis du anvender orga-

nisk gødning, fra hvad der svarer til mindre end 80 kg N pr. ha. 

 

Du skal være opmærksom på, at målrettede efterafgrøder ikke kan blive opsparet og brugt i senere planperioder 

til opfyldelse af krav om målrettede eller pligtige efterafgrøder. Det er heller ikke muligt at bruge alternativer til de 

målrettede efterafgrøder.   

 

 Sammenhæng mellem efterafgrødeordninger og kombination med andre 
tilskudsordninger 

Du kan godt få grundbetaling og grøn støtte til arealer, hvor du også har søgt tilskud til målrettede efterafgrøder, 

men du kan ikke søge tilskud til målrettede efterafgrøder til det samme areal, som du anvender til at udlægge 

MFO-efterafgrøder med henblik på at opfylde MFO-kravet.  

 

Du kan ikke søge tilskud til målrettede efterafgrøder på marker, som er omfattet af et miljø- eller økologitilsagn 

under Landdistriktsprogrammet. Nedenfor kan du se et skema over sammenhængen mellem de forskellige efter-

afgrødeordninger.  

                                                           
8 Jf. § 18 b, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017. 

9 Du skal kun indberette dine efterafgrøder i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet, hvis du har mere end 10 hektar efteraf-

grødegrundareal.  
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 MFO-efteraf-
grøder  

   

 

Frivillige mål-
rettede efter-

afgrøder 

Pligtige ef-

terafgrøder 

Husdyrefter-

afgrøder 

Kan overlappe med  Pligtige eller husdyr Ingen MFO MFO 

Krav om blanding 

Ja  

(gælder ikke MFO-

græsudlæg) 

Nej Nej Nej 

Krav om efterfølgende 

afgrøde 

Ja 

(gælder ikke MFO-

græsudlæg) 

Ja, vårafgrøde Ja, vårafgrøde Ja, vårafgrøde 

Græsudlæg med kløver Ja Nej  Nej Nej 

Mulighed for alternati-

ver 
Ja Nej Ja Ja 

Konsekvens ved mang-

lende opfyldelse 
Nedsat grøn støtte 

Nedsat de mi-

nimis-støtte og 

nedsat N-kvote 

Nedsat N-kvote 

/ træk i banken  

Nedsat N-kvote 

/ træk i banken 
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3. Betingelser for at få tilskud 

I dette kapitel kan du læse om en række at de betingelser, du skal opfylde for at få tilskud fra ordningen målret-

tede efterafgrøder.  

 

 Hvem kan søge tilskud til målrettede efterafgrøder 
Det er en betingelse for at søge tilskud til et areal, at du driver det ansøgte areal som ejer eller forpagter ved ud-

løb af ansøgningsfristen 20 april 2018.10  

 

Du kan ikke søge tilskud, hvis din bedrift pr. 1. februar 2018 er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller 

omfattet af en ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion.11 Du kan heller ikke søge, hvis du har 

tilladelse til samdrift, eller din bedrift er under omlægning, og du har konventionelle marker i et område med ind-

satsbehov.  

 

 Din mark skal ligge i et særligt udpeget ID15-område  
Du kan kun søge tilskud til marker, der ligger i et ID15-område med indsatsbehov. Fælleskemaet tjekker automa-

tisk for dig, hvilke af dine marker du kan søge tilskud til, når du henter din markplan ind i fra Internet Markkort. På 

ansøgningssiden kan du således kun søge tilskud til marker, som ligger i et område med et indsatsbehov. Hvis du 

laver om i din indtegning i Internet Markkort, vil Fællesskemaet genberegne placeringen af dine marker i forhold til 

indsatsområderne. 

 

Marken bliver registreret som beliggende i det ID15-område, hvor hele eller hovedparten af markens indtegnede 

areal er beliggende.12 Det vil sige, at hvis en mark ligger i to ID15-områder, så skal hovedparten ligge i det særligt 

udpegede ID15-område, for at marken kan få tilskud.  

 

Hvis markens areal ligger i tre ID15-områder, hvoraf kun det ene ID15-område er et særligt udpeget ID15-om-

råde, kan hele marken godt få tilskud, hvis den største af de tre dele af marken ligger i et særligt udpeget ID15-

område. Marken kan i denne situation godt være tilskudsberettiget, selvom over halvdelen af marken ligger uden 

for de særligt udpegede ID15-områder. Hvis marken ligger ligeligt i to eller flere udpegede områder, bliver marken 

registreret under det område, der har det laveste ID15-områdenummer.13  

 

 Krav til mindsteareal 
Du kan kun søge om tilskud til målrettede efterafgrøder på marker, som er minimum 0,01 ha.14  

 

Du kan kun søge tilskud til målrettede efterafgrøder på et areal som er under 0,01 ha, hvis følgende betingelser er 

opfyldt:  

 Arealet skal være sammenhængende med et andet areal, hvortil du søger om målrettede efterafgrø-

der. 

 De to eller flere arealer udgør tilsammen 0,01 ha eller derover. 

 Arealerne ligger i samme markblok.15 

 Der er en tilskudsberettiget passage på mindst fire meters bredde mellem arealerne.16 

                                                           
10 Jf. § 8, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

11 Jf. § 10, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

12 Jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

13 Jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

14 Jf. § 8, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

15 Jf. § 8, nr. 5, jf. § 2, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

16 Jf. § 2, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 



 

 14   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 

 

 Målrettede efterafgrøder er stedfaste 
Efterafgrøderne har forskellig effekt afhængigt af, om de ligger i et område med lav eller høj retention. Derfor skal 

de målrettede efterafgrøder etableres på marker indenfor de ID15-områder, hvor de er søgt. Du skal som ud-

gangspunkt etablere de målrettede efterafgrøder på det areal, som du har søgt til i dit Fællesskema.17 Det skyl-

des, at vi skal kunne regne med den effekt, efterafgrøderne har, når vi beregner, om den frivillige ordning har sik-

ret den nødvendige kvælstofreduktion, eller om der skal være et evt. obligatorisk krav om udlæg af målrettede 

efterafgrøder.  

 

Du må godt etablere efterafgrøderne på et andet omdriftsareal inden for samme ID15-område efter 20. april 2018, 

så længe det nye areal eller arealer tilsammen udgør det samme antal ha, som du har søgt tilskud til.  

 

Hvis du flytter dine målrettede efterafgrøder til et mindre areal, end du har søgt tilskud til, skal du indberette æn-

dringen i dit Fællesskema for 2018. Hvis du ikke reducerer det areal, som du har søgt tilskud til inden for et ID15-

område, behøver du ikke ændre ansøgningen i dit Fællesskema. Se i øvrigt afsnit 4.5 om hvilke ændringer du kan 

foretage efter ændringsfrist. 

 

 

 

Eksempel 1  

Du har søgt tilskud til målrettede efterafgrøder til 10 ha på mark nr. 1 i ID15-område X. 

Efter 20. april ønsker du i stedet at etablere de målrettede efterafgrøder på mark nr. 2 

på 5 ha og mark nr. 7 på 8 ha inden for samme ID15-område, X.  

 

Du kan godt flytte de målrettede efterafgrøder til mark nr. 2 og mark nr. 7. Du kan dog 

fortsat kun få tilskud til 10 ha.  

 

Eksempel 2 

Du har søgt tilskud til målrettede efterafgrøder til 10 ha på mark nr. 1 i ID15-område Y. 

Du ønsker i stedet at etablere de målrettede efterafgrøder på mark nr. 4 på 8 ha inden 

for samme ID15-område, Y. 

 

Du kan godt flytte de målrettede efterafgrøder til mark nr. 4. Du skal dog indberette 

ændringen i dit Fællesskema, da du reducerer det samlede ansøgte areal. 

  

 

 

 Det ansøgte areal skal være i omdriftsareal  
Det ansøgte areal skal være i omdrift18, dvs. det skal være anmeldt med en afgrødekode i omdrift i Fællesskema 

2018. Arealet må ikke være anmeldt som et areal med permanent græs, omdriftsgræs, brak, lavskov eller perma-

nente afgrøder (fx frugt/bær-afgrøder) i Fællesskema 2018. 

 

 Fradragsarealer 
Du kan ikke søge tilskud til målrettede efterafgrøder på følgende arealer: 

 Arealer, der for ansøgningsåret er registreret som GLM landskabselementer i IMK i form af fortidsmin-

der, små søer samt vandhuller.19  

                                                           
17 Jf. § 8, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

18 Jf. § 8, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

19 Jf. § 6, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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 Arealer, der for ansøgningsåret er registreret som to meter bræmmer i IMK, som gælder efter § 69 i lov 

om vandløb.20 

 Arealer, der for ansøgningsåret er registreret i IMK som arealer, der ikke er tilskudsberettigede under 

grundbetalingsordningen (GB-fradragsarealer).21 

 

Du kan godt indtegne de nævnte fradragsarealer som en del af din ansøgte mark, men arealet af fradragsarea-

lerne bliver fratrukket, når vi opgør størrelsen af den ansøgte mark. Fradragsarealerne indgår dermed ikke i mini-

mumsarealet på 0,01 ha. Når minimumsarealet bliver opgjort, efter eventuelle fradragsarealer er trukket fra, skal 

arealet være et sammenhængende areal på minimum 0,01 ha.22   

 

 Målrettede efterafgrøder må ikke overlappe med øvrige efterafgrøder 
Målrettede efterafgrøder kan ikke benyttes til at opfylde krav om pligtige efterafgrøder23, husdyrefterafgrøder24 

eller til at opfylde en forpligtelse til at udlægge miljøfokusområder25. Du må derfor ikke anmelde et areal i Fælles-

skemaet som både målrettede efterafgrøder og MFO-efterafgrøder.26  

 

Derimod kan målrettede efterafgrøder, der etableres som græsudlæg, medregnes til at opfylde 80 pct. kravet ved 

brug af kvægundtagelsesbestemmelsen.27 

 

 Du skal etablere en forårssået afgrøde i det efterfølgende kalenderår 
Der er krav om, at et areal med målrettede efterafgrøder efterfølgende skal være dyrket med en forårssået af-

grøde i det kalenderår, der følger efter ansøgningsåret.28  

 

 Krav til etablering og destruering af målrettede efterafgrøde 
Du skal etablere de målrettede efterafgrøder efter normale driftsmæssige principper, og efterafgrøden skal have 

en tilstrækkelig dækningsgrad for at sikre en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret.29 Spildkorn og spildfrø, der spi-

rer i marken, kan ikke blive godkendt som efterafgrøde. Etablerer du efterafgrøder i majs, skal du være særligt 

opmærksom på, at efterafgrøderne er veletablerede. Læs mere om kontrol af dækningsgraden i kapitel 6.   

 

Tidsfristerne for etablering af efterafgrøderne følger reglerne for de pligtige efterafgrøder. Du skal etablere dine 

efterafgrøder senest 1. august 2018. Korsblomstrede arter, honningurt, almindelig rug, stauderug, hybridrug, vår-

byg og havre kan dog etableres frem til 20. august 2018.30 

 

Efterafgrøderne må tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 20. oktober 2018. Efterafgrøder 

udlagt i majs må dog tidligst nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres 1. marts i det kalenderår, der 

følger efter ansøgningsåret.31  

 

 

 

                                                           
20 Jf. § 6, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

21 Jf. § 6, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder.  

22 Jf. § 8, nr. 3 og § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

23 Jf. bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag.  

24 Jf. § kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

25 Jf. bekendtgørelse nr. 1259 af 26. oktober 2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., med 

senere ændringer. 

26 Jf. § 8, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

27 Jf. Bilag 2 i bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.  

28 Jf. § 8, nr. 8 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

29 Jf. § 9, nr. 1 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

30 Jf. § 9, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

31 Jf. § 9, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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 Hvilke typer af afgrøder kan du anvende som målrettede efterafgrøder? 
 
 

 

Efterafgrødetyper, der kan anvendes som målrettede ef-

terafgrøder32 

 Udlæg af rent græs uden kløver 

 Korsblomstrede afgrøder eller cikorie 

 Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august 

 Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug og vårbyg 
sået før eller efter høst, dog senest 20. august  

 Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde 

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan opspare målrettede efterafgrøder og bruge dem i senere planperio-

der til at opfylde af krav om målrettede eller pligtige efterafgrøder. Det er heller ikke muligt at bruge alternativer til 

efterafgrøder til opfyldelse af de målrettede efterafgrøder.   

 

  

                                                           
32 Jf. § 9, nr. 2, litra a og b i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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4. Sådan søger du tilskud til 
målrettede efterafgrøder 

Du søger tilskud til målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet. Fristen for at søge tilskud til målrettede efterafgrø-

der er 20. april 2018. Du kan kun søge tilskud til marker, der ligger i et særligt udpeget ID15-område med indsats-

behov. Du kan se, hvilke af dine marker du kan søge tilskud til, når du henter din markplan ind i fra Internet mark-

kort. 

 

 Ansøgning i Fællesskemaet 
Du skal søge tilskud i fællesskemaet på siden ”2 m bræmmer, MFO-græsudlæg og efterafgrøder”. Ansøgningen i 

Fællesskemaet og eventuelle ændringer skal ske elektronisk og indsendes elektronisk via Miljø- og Fødevaremi-

nisteriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside33. 

 

Du kan kun søge tilskud til en mark, hvis hele eller hovedparten af marken ligger i et ID15-område med indsatsbe-

hov.34 Du kan se på ansøgningssiden, om din mark ligger i et område, hvor du kan søge tilskud. På ansøgningssi-

den kan du også se, i hvilken af de to ansøgningsrunder, du kan søge tilskud til marken. Det er kun muligt at 

sætte kryds ud for ansøgning til en mark, hvis du kan søge til marken i den pågældende ansøgningsrunde. 

 

Hvis det ikke længere er muligt at søge tilskud i et ID15-område, vil du få besked, når du kører en skemakontrol 

eller prøver at indsende dit Fællesskema. Du kan også trykke på knappen ”beregn” på ansøgningssiden, hvoref-

ter en rød markering i kolonnen med ID15-numer vil vise dig, at der ikke er flere ledige ha i ID15-området.  

 

Hvis du har søgt om tilskud til et større areal, end der er mulighed for at søge, vil du, når du kører en skemakon-

trol, få besked om, hvor mange ha der evt. er plads til i det ID15-område, du søger i. Hvis der ikke er plads til alle 

de ønskede ha, skal du selv prioritere mellem markerne og fjerne markeringen fra nogle marker, inden du kan 

indsende dit Fællesskema.  

 

Du skal være opmærksom på, at der i løbet af ansøgningsperioden kan blive ledige ha i et ID15-område, hvis en 

anden ansøger trækker sin ansøgning om tilskud tilbage. Du kan holde dig orienteret om status på ansøgnings-

runden i en liste, du kan trække i Tast-selv.  

 

Hvis du vil søge tilskud til målrettede efterafgrøder i begge ansøgningsrunder, skal du ind og søge i Fællesske-

maet to gange. Det gør du ved at finde dit tidligere indsendte Fællesskema, oprette en ændring til skemaet, og 

indsende den nye version. Det ændrer ikke på den ansøgning, som du sendte ind i 1. runde. Du kan læse mere 

om hvordan du udfylder ansøgningen om tilskud til målrettede efterafgrøder i brugerguiden til Fællesskemaet. 

 

 Prioritering af ansøgningerne 
Ansøgningerne bliver prioriteret efter først-til-mølle-princippet. Hvis et ID15-område alene har et indsatsbehov i 

forhold til grundvand, vil området lukke for ansøgning, når indsatsbehovet er nået. Hvis ID15-området har et yder-

ligere behov til kystvand, vil området først lukke for ansøgninger, når det samlede indsatsbehov til kystvand er 

nået i hele kystvandoplandet. Hvis ID15-området har lav retention, vil det være muligt at søge yderligere ha til 

kystvand allerede i 1. runde. Hvis ID15-området derimod har høj retention vil det først være muligt at søge yderli-

gere ha til kystvand i 2. runde. Hvis hele kystvandsindsatsen er nået i 1. runde via ansøgninger i andre ID15-om-

råder i kystvandoplandet, vil området derfor ikke genåbne i 2. runde, med mindre en ansøger trækker arealer ud 

sin ansøgning. 

                                                           
33 Jf. § 9, i bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 om markblok og elektronisk Fællesskema. 
34 Jf. § 8, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1759 af 30. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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Først-til-mølle princippet betyder, at de enkelte ID15-områder kan være lukket for ansøgning før 20. april 2018. 

Du skal dog være opmærksom på, at hvis en anden ansøger trækker arealer ud af sin ansøgning inden 20. april, 

og der igen bliver et indsatsbehov i ID15-området eller kystvandoplandet, kan et område blive genåbnet for an-

søgninger. 

 

Når du har søgt og fået tilskud, ligger denne information gemt i din ansøgning, også selvom du i løbet af ansøg-

ningsperioden ændrer placeringen af efterafgrøderne inden for det samme ID15-område.  

  

 

Eksempel på prioritering af ansøgning 

Ansøger A har fået tilskud til markerne 1, 2 og 3 på i alt 10 ha. Ansøger A ændrer sin 

ansøgning 15. april, hvor han flytter efterafgrøderne til mark 4, 5 og 6 på i alt 10 ha, 

som ligger inden for det samme ID15-område med indsatsbehov. Ansøger A bevarer 

sin prioritering til tilskud om målrettede efterafgrøder.  

Hvis ansøger A derimod ændrer sin ansøgning, så han søger tilskud til fx 13 ha, indgår 

forskellen på 3 ha i en ny prioritering. Ansøger A kan kun få tilskud til de 3 ha, hvis der 

er ledige arealer i det pågældende områder. 

 

 

 Kvitteringsbrevet viser om du får tilskud 
Først-til-mølle-prioriteringen betyder, at du med det samme ved, om du er prioriteret til ordningen og dermed får 

tilskud. Når du indsender dit Fællesskema modtager du et kvitteringsbrev for dit indsendte Fællesskema. I kvitte-

ringsbrevet kan du se hvor stort et areal, du samlet set har søgt om tilskud til, samt i hvilke områder, de er regi-

streret i.  

 

 Du kan trække en liste i Tast selv-service over ansøgte og ledige ha 
målrettede efterafgrøder  

Du kan holde dig opdateret på, om der er ledige ha i det kystvandopland eller ID15-område, hvor du planlægger 

at søge om målrettede efterafgrøder ved at trække en liste i Tast selv-service. Listen ligger under fanen Lister. 

Listen opdateres én gang i døgnet i løbet af natten og vil blandt andet vise: 

 

 Antal ha, der er behov for i de enkelte ID15-områder og kystvandoplande 

 Antal ansøgte ha i forhold til grundvandsbehov og kystvandsbehov 

 Antal ledige ha i ID15-områder og kystvandoplande 

 ID-nr. og navn for kystvandoplande 

 ID-nr. for ID15-områder 

 I hvilken ansøgningsrunde de enkelte ID15-områder åbner for ansøgning 

 

Ved hjælp af listen kan du orientere dig i netop dit område i forhold til, om ansøgningsloftet er ved at være nået.  

I listen kan du søge på fx ID15-nr, navn på kystvandopland eller ID for kystvandopland, men du kan også vælge 

at kopiere listen over i et excel-ark og søge efter eksempelvis et ID15-område på denne måde.  
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Kolonnen ’Antal ha i kystvandopland’ viser det maksimale antal ha, som der er tilskudsmidler til pr. kystvandop-

land. Kolonnen ”Antal ha i område med grundvandsindsatsbehov (ID15) viser det antal ha, der er behov for i 

ID15-området, for at opfylde indsatsbehovet i forhold til grundvand.  

 

Der er tilføjet en ny kolonne siden 2017, som viser, i hvilken af de to ansøgningsrunder det er muligt at søge til-

skud i et ID15-område. De ID15-områder der har et indsatsbehov på 0,00 ha i forhold til grundvand, og som har 

en høj retention åbner først for ansøgning i 2. runde. 

 

 Hvilke ændringer kan du foretage i Fælleskemaet efter 
ansøgningsfristen? 

Efter 20. april 2018 kan du ikke opskrive dit areal. Det er altså ikke muligt at tilføje arealer eller marker, der vil øge 

dit samlede areal med målrettede efterafgrøder.35  

 

Du kan derimod flytte rundt på dine ansøgte arealer, så længe det sker inden for det samme ID15-område, som 

du har søgt tilskud i. Hvis du flytter de målrettede efterafgrøder indenfor samme ID15-område til en eller flere 

marker, som har samme areal eller er større, behøver du ikke oplyse om det i fællesskemaet. Hvis du prøver at 

flytte målrettede efterafgrøder til en anden mark, der ligger uden for det pågældende ID15-område, vil du få en 

blokerende validering i Tast-selv.  

 

Hvis du efter ansøgningsfristen 20. april tager marker med målrettede efterafgrøder ud af din ansøgning og redu-

cerer det ansøgte areal, vil det medføre en reduktion i dit tilskud samt en reduktion i din kvælstofkvote for planpe-

rioden 2018/2019. Dette skyldes, at effekten af de ha efterafgrøder, der er taget ud af ansøgningen, i stedet bliver 

sikret via en reduktion i din kvælstofkvote. Læs mere i kapitel 6. 

 

 Markblokændringsforslag og ansøgning om tilskud til målrettede 
efterafgrøder 

Vær opmærksom på, at hvis du søger om tilskud til målrettede efterafgrøder og søger til et areal, som er omfattet 

af et ændringsforslag, kan din ansøgning om tilskud til det ændrede areal først blive godkendt, når ændringsfor-

slaget er Behandlet. Når dit forslag til markblokændring er behandlet, skal du huske at opdatere dit Fællesskema, 

hvis du vil søge til det ændrede areal. Først i forbindelse med at du opdaterer og genindsender dit Fællesskema, 

kan du modtage tilskud til de arealer, der er blevet godkendt ved markblokændringen. Det er dog kun, hvis der i 

øvrigt stadig er ledige ha i det ansøgte område, og hvis du gør det senest den 20. april.  

 

Hvis ændringsforslaget først bliver behandlet efter 20. april, kan du ikke modtage tilskud til det yderligere areal. 

Hvis din ændring omfatter en udvidelse af en mark, som du har søgt tilskud til målrettede efterafgrøder på, vil du 

                                                           

Jf. § 6, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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heller ikke kunne opdatere marken med det større areal. Du skal derfor oprette en selvstændig mark. Det er der-

for vigtigt, at du sender dit forslag til markblokændring så tidligt som muligt, hvis du ønsker at søge tilskud til mar-

ken. 

 

 Hvis du overdrager arealer efter udløb af ansøgningsfristen 
Hvis du overdrager et ansøgt areal helt eller delvist efter udløb af ændringsfristen til Fællesskemaet, vil tilskuddet 

uanset overdragelsen, blive udbetalt til dig, medmindre du ved en transport overfører tilskuddet til erhververen. 

Du forbliver derfor ansvarlig for overholdelse af betingelserne for tilskuddet.36  

 

Bemærk, at du i forbindelse med overdragelsen skal sikre, at kontrolmyndigheden stadig har den fornødne ad-

gang til de ansøgte arealer ved kontrol på stedet. Hvis vi konstaterer, at de målrettede efterafgrøder ikke er ud-

lagt, er det din kvælstofkvote, der bliver reduceret - ikke erhververens.  

 

Hvis du ophører med jordbrugsvirksomhed, og din bedrift bliver afmeldt register for gødningsregnskab, vil det ikke 

være muligt at reducere i kvælstofkvoten – heller ikke erhververs. 

  

                                                           
36 Jf. § 16 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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5. De minimis-regler 

Ordningen målrettede efterafgrøder er finansieret af den danske stat og er en såkaldt ”de minimis”-støtteordning. 

Ordningen er derfor omfattet af EU-reglerne om de minimis-støtte.37 Det betyder blandt andet, at der er et loft for 

hvor meget de minimis-støtte din bedrift må modtage over en periode på tre regnskabsår. Du skal derfor oplyse 

os, om din bedrift har modtaget støtte fra andre de minimis-ordninger, og hvor meget de minimis støtte din bedrift 

eventuelt har modtaget inden for denne periode.  

 

 Støtteloft for de minimis-ordninger 
De minimis-støtte er støtte, der ikke bliver anset for at være konkurrenceforvridende, hvis støttebeløbet er under 

en bestemt beløbsgrænse og derfor ikke bliver betragtet som statsstøtte. Det betyder, at der er et loft over hvor 

meget de minimis-støtte, den enkelte virksomhed må modtage i en periode på tre regnskabsår. 

 

Støtteloftet for den enkelte virksomhed afhænger af, om der bliver givet støtte efter de minimis-reglerne til den 

primære landbrugssektor eller efter andre regler om de minimis-støtte til aktiviteter uden for den primære land-

brugssektor.  

 

Støtte til udlæg af målrettede efterafgrøder bliver givet efter de minimis-reglerne for støtte til den primære land-

brugssektor, hvor støtteloftet er 15.000 euro.38 Det betyder, at støttebeløbet pr. virksomhed ikke må overstige 

15.000 euro over en periode på 3 regnskabsår. 

 

Du skal være opmærksom på, at hvis din landbrugsbedrift er en del af en virksomhed, der også modtager støtte 

efter de minimis-reglerne for fiskeri- og akvakultursektoren, må den samlede de minimis-støtte til landbrug og fi-

skeri ikke overstige 30.000 euro over en periode på 3 regnskabsår.39  

 

Hvis din virksomhed er aktiv inden for både primærproduktion af landbrugsprodukter og inden for sektorer eller 

aktiviteter, der er omfattet af de generelle regler om de minimis-støtte,40 bliver støtteloftet øget. Det betyder, at din 

virksomhed maximalt må modtage 200.000 euro over en periode på 3 regnskabsår.41  

 

Inden for det samlede loft (30.000 euro eller 200.000 euro) kan der maksimalt ydes 15.000 euro til den del af virk-

somheden, som er primærlandbrug, herunder tilskud til målrettede efterafgrøder. Nedenfor kan du se to eksem-

pler på beregning af støtteloftet, hvor ansøger har modtaget anden de minimis-støtte. 

 

 

 

 

                                                           
37Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ogKommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 

2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i land-

brugssektoren, Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 

om Den Europæiske funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren og Kommissionens forordning (EU) 

Nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 

de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 

38Jf. artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013.  

39Jf. artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013, og jf. artikel 5, stk. 2, jf. artikel 3, 

stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014. 

40Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 

41Jf. artikel 5, stk. 1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013. 



 

 22   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 

 

Eksempler på beregning af støtteloft når ansøger har modtaget anden 

de minimis-støtte 

Eksempel 1: Ansøger A søger om tilskud til målrettede efterafgrøder for ca. 30.000 kr. 

(4.000 euro) i 2018. Ansøger A har inden for de sidste tre regnskabsår modtaget ca. 

37.000 kr. (5.000 euro) fra en ordning under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Ansøger A har i tilsagnsbrevet/udbetalingsbrevet fra Energi-, Forsynings og Klimamini-

steriet fået oplyst, at der er tale om de minimis-støtte efter de generelle regler om de 

minimis-støtte (støtteloft på 200.000 euro). Ansøger A oplyser dette i ansøgningsske-

maet vedr. målrettede efterafgrøder. Ansøger får udbetalt de ca. 30.000 kr. (4.000 

euro) for tilskud til målrettede efterafgrøder, da han ikke overskrider støtteloftet på 

200.000 euro eller det sektorspecifikke støtteloft på 15.000 euro indenfor til den pri-

mære landbrugssektor 

Eksempel 2: Ansøger B søger om tilskud til målrettede efterafgrøder i 2018 for ca. 

60.0000 kr. (8.000 euro). Ansøger B har fået udbetalt i alt 56.000 kr. (7.500 euro) i til-

skud til målrettede efterafgrøder i 2017. Da ansøger overskrider støtteloftet på 15.000 

euro inden for den treårige periode, bliver tilskuddet til målrettede efterafgrøder reduce-

ret, så støtteloftet ikke bliver overskredet. 

 

 

 Treårsperioden 
Perioden på tre regnskabsår omfatter din virksomheds indeværende regnskabsår samt de to foregående regn-

skabsår. Du skal oplyse, om du har modtaget de minimis-støtte inden for denne periode. Du skal medregne den 

modtagne støtte, hvis du i denne periode opnåede ret til at modtage støtten – dvs. ved myndighedens godken-

delse af en ansøgning eller beslutning om at tildele støtte. 42 Da virksomheders regnskabsår er forskellige, skal du 

anføre i ansøgningsskemaet hvilket regnskabsår, du anvender. 

 

 

Eksempler på, hvornår ansøger opnåede ret til de 

minimis-støtte 

Eksempel 1: Ansøger C har i brev af 21. august 2016 fået tilsagn om de minimis-

støtte. I brevet fremgår det hvor stort et tilskud, ansøger er blevet tildelt i de minimis-

støtte. Udbetalingen sker først 1. juli 2017. I dette tilfælde er det 21. august 2016, at 

ansøger C opnåede ret til at modtage støtten. 

Eksempel 2: Ansøger D har søgt om tilskud til målrettede efterafgrøder 20. marts 

2017 og fik på ansøgningstidspunktet et kvitteringsbrev på modtagelse af ansøgnin-

gen. Ansøger får udbetalt støtten 21. januar 2018. I dette tilfælde har ansøger først op-

nået ret til støtten 21. januar 2018, da det først er ved udbetalingen, at myndigheden 

har godkendt ansøgningen.  

                                                           
42Jf. artikel 3, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013. 
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 Har du tidligere modtaget de minimis-støtte? 
Du kan finde ud af, om du tidligere har modtaget de minimis-støtte fra Landbrugsstyrelsen eller andre myndighe-

der ved at kigge på dine tilsagns- eller udbetalingsbreve.  

 

Det skal fremgå af tilsagnsbrevet eller udbetalingsbrevet fra den pågældende myndighed, om der er tale om de 

minimis-støtte. Hvis det ikke står i tilsagns- eller udbetalingsbrevet, at der er tale om de minimis-støtte, kan du gå 

ud fra, at der ikke er tale om de minimis-støtte.  

 

Hvis du indenfor de sidste tre regnskabsår har fået udbetalt de minimis støtte fra Landbrugsstyrelsen i form af 

randzonekompensation eller tilskud til målrettede efterafgrøder, vil det automatisk fremgå af ansøgningssiden til 

målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet 2018. Du skal derimod selv angive anden udbetalt de minimis-støtte fra 

Landbrugsstyrelsen og de minimis støtte fra andre myndigheder.   

 
Du skal være opmærksom på, at hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har fået udbetalt dit tilskud til målrettede 

efterafgrøder for 2017, vil det ikke automatisk fremgå under oplysninger om tidligere modtaget de minimis-støtte på 

ansøgningssiden i Fællesskemaet 2018. Først når du har modtaget din udbetaling af tilskud til målrettede efteraf-

grøder for 2017, vil udbetalingen automatisk indgå i beregningen af dit ansøgte tilskud for 2018. Hvis du åbner din 

tidligere indsendte ansøgning for 2018, efter du har fået udbetalt støtten for 2017, og trykker på knappen ”beregn”, 

vil systemet nu automatisk hente oplysningerne om udbetalt tilskud til målrettede efterafgrøder for 2017 ind.  

 

Der findes ikke et nationalt overblik over de minimis støtteordninger, men i bilag 2 kan du finde en liste over en 

række de minimis-støtteordninger. Bemærk, at listen ikke er udtømmende. 

  



 

 24   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 

6. Sådan kontroller vi målrettede 
efterafgrøder 

Hvert år kontrollerer Landbrugsstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover udvælger Land-

brugsstyrelsen et antal bedrifter, som vi kontrollerer ud fra satellitbilleder, ortofoto og ved fysisk kontrol på stedet. 

Formålet med kontrol af målrettede efterafgrøder er at sikre, at betingelserne for tilskud bliver overholdt.  

 

 Administrativ kontrol af fællesskemaet 
Den administrative kontrol omfatter alle ansøgninger. Vi kontrollerer bl.a., om flere ansøgere har indtegnet det 

samme areal. Hvis vi er usikre på, om betingelserne er overholdt på et areal, modtager du et brev, hvor vi beder 

dig om at redegøre nærmere for fx arealets beskaffenhed. 

 

Kontrollen af fællesskemaet sker på grundlag af din indsendte ansøgning i fællesskemaet, din indtegning i Inter-

net Markkort og markblokregistret.  

 

6.1.1 Høringsbreve på den administrative kontrol 

I forbindelse med kontrol af fællesskemaer sender Landbrugsstyrelsen hvert år mange høringsbreve til ansøgere 

vedrørende forskellige fejl i ansøgningerne. Disse breve sendes automatisk, når vores it-system finder uregel-

mæssigheder, der kan have betydning for beregningen af dit tilskud. 

 

Brevene kan ikke helt undgås, da der altid vil være utilsigtede uregelmæssigheder eller uenighed vedrørende 

støtteberettigelse, rådighed eller markblokgrænser, der kan påvirke den endelige afgørelse. Det er et forvaltnings-

retligt krav, at vi skal høre dig om sådanne forhold.43 

 

 

Undgå fejl i din ansøgning 

Som ansøger kan du i høj grad selv være med til at undgå, at du får fejl 

i din ansøgning ved at sikre, at din ansøgning er så korrekt som mulig. 

Du bør bl.a. være opmærksom på: 

 ikke at søge støtte til ikke-støtteberettigede arealer,  

 at indtegne alle dine marker præcist,  

 at lave tidlige og præcise ændringsforslag til markblokke.  

 

 

 Fysisk kontrol af målrettede efterafgrøder44 

Vi udtager 1 procent af alle ansøgere på ordningen til fysisk kontrol. Udtagningen sker på baggrund af en risiko-

vurdering af, hvilke bedrifter der har størst risiko for overtrædelser.  

 

Hvis en bedrift, der er udtrukket til fysisk kontrol af pligtige efterafgrøder, også har søgt tilskud til målrettede efter-

afgrøder, vil denne kontrol også omfatte de målrettede efterafgrøder. 

 

                                                           
43 Jf. § 19, stk. 1 i Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. 
44 Jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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6.2.1 Varsling og gennemførsel af den fysiske kontrol 

Den fysiske kontrol vil som udgangspunkt være uvarslet. Du har med din ansøgning accepteret, at vi udfører kon-

trol på bedriften. Hvis din bedrift bliver udtaget til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan 

blive gennemført. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan blive gennemført, kan 

du finde en stedfortræder. Det gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længere periode. Hvis du 

er årsag til, at vi ikke kan gennemføre en kontrol på grund af forhold, som du er årsag til, vil vi afvise din ansøg-

ning om tilskud.  

 

Den fysiske kontrol af de målrettede efterafgrøder vil blive gennemført i perioden fra midt september til tidligste 

destruktionsfrist. Et eventuelt opfølgende kontrolbesøg f.eks. ved etablering af efterafgrøder i majs, vil blive gen-

nemført senere på året eller i foråret 2019. 

 

Landbrugsstyrelsen kontrollerer følgende:  

 

 Om der er udlagt et areal med efterafgrøder, der svarer til det ansøgte areal med målrettede efteraf-

grøder. 

 Om efterafgrøderne er placeret i de ID15-områder, hvor der er ansøgt om målrettede efterafgrøder. 

 Om mindstekravet til dækningsgrad er opfyldt. 

 

I 2018 er der flere forskellige efterafgrødeordninger, du kan være omfattet af. Betingelserne er i store træk de 

samme i forhold til såtidspunkt og plantearter for de forskellige efterafgrøde ordninger. Således kan du anvende 

de samme plantearter til at opfylde de grønne krav (MFO), målrettede efterafgrøder eller pligtige efterafgrøder. 

Der må dog ikke være fysisk overlap mellem de målrettede efterafgrøder og andre efterafgrødeordninger.  

 

Da kontrolperioden for efterafgrøder kan strække sig over september og oktober måned, vil det i starten af kon-

trolperioden være i orden med en efterafgrøde, som ikke er stor og veludviklet, men der skal være en jævn frem-

spiring af efterafgrødeplanter. Den nedenstående tabel viser hvilke dækningsgrader, der bliver anvendt i kontrol-

len. 

 

 

Efterafgrødernes dækningsgrad i forhold til kontroltids-

punkt 

 

 

 

 

 

 

 

Periode, hvor kontrollen bli-

ver gennemført  

Mindstekrav til dækningsgrad  

15/9 – 20/9  20 procent 

21/9 – 25/9  25 procent 

26/9 – 1/10  30 procent 

2/10 – 6/10  35 procent 

7/10 – 20/10  40 procent 

 

 

6.2.2 Høring på kontrolresultatet 

Efter kontrollen vil du modtage et brev, hvor det vil fremgå, hvad vi har konstateret ved kontrollen. Det vil fremgå, 

hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har udlagt færre målrettede efterafgrøder, end du har anmeldt, eller at du 

ikke har udlagt de målrettede efterafgrøder inden for det ID15-område, som du har søgt i.  

 

Hvis du har bemærkninger til kontrolresultatet, kan du inden for høringsperioden sende disse til os. Kontrolløren 

vil ikke besvare dine eventuelle bemærkninger til kontrollen, men sender dem sammen med sine egne bemærk-

ninger til den videre sagsbehandling, hvor vi tager stilling til dine bemærkningerne, inden vi træffer afgørelse.  
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Hvis vi ikke hører fra dig, træffer vi afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.  

 

 Sådan prioriterer vi de forskellige efterafgrødeordninger i kontrollen 
Hvis du har krav om efterafgrøder på forskellige ordninger, men ikke har etableret nok til at opfylde kravene til alle 

ordningerne, vil vi i forbindelse med den fysiske kontrol vurdere opfyldelsen af kravene i en prioriteret rækkefølge 

af de forskellige efterafgrødeordninger. 

 

1. MFO efterafgrøder 

2. Målrettede efterafgrøder 

3. Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder  

 

Hvis efterafgrøderne opfylder betingelserne både til MFO-efterafgrøder og til pligtige efterafgrøder, vil de blive 

medregnet under begge typer, da disse er forenelige.  

 

Det er denne rækkefølge, du bliver præsenteret for i et evt. høringsbrev i forbindelse med den fysiske kontrol. 

Rækkefølgen er ikke juridisk bindende. Hvis du ikke er enig i denne prioritering, skal du i dit høringssvar gøre op-

mærksom på, hvilken prioritering du i stedet ønsker. Denne prioritering vil også blive anvendt i den videre sagsbe-

handling. Prioriteringen er sat op således, at du i en kontrolsituation bliver stillet bedst muligt i forhold til de for-

skellige sanktionsregler, der er for de forskellige typer af efterafgrøder.  
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7. Sanktion og kvotereduktion  

 Sanktion 
Landbrugsstyrelsen udbetaler kun tilskud til arealer, der opfylder betingelserne i ordningen målrettede efterafgrø-

der. Derfor kan vi nedsætte tilskuddet, hvis vi ved kontrollen konstaterer, at betingelserne ikke er opfyldt, fx hvis 

der ikke er etableret så stort et areal som ansøgt, eller der ikke er anvendt godkendte efterafgrøder. 

 

Når vi beregner en eventuel sanktion, tager vi udgangspunkt i forskellen mellem det samlede ansøgte areal og 

det samlede areal, som er konstateret ved kontrol. Hvis forskellen udgør over 10 procent af det samlede konstate-

rede areal, bliver tilskuddet nedsat således:45  

 

 Hvis forskellen udgør over 10 procent og højst 50 procent af det samlede konstaterede areal, bliver 

tilskuddet nedsat med 25 procent. 

 Hvis forskellen udgør over 50 procent og højst 75 procent af det samlede konstaterede areal, bliver 

tilskuddet nedsat med 50 procent.  

 Hvis forskellen udgør over 75 procent af det samlede konstaterede areal, bliver tilskuddet nedsat med 

100 procent.  

 

 Tilbagebetaling af tilskud 
Hvis der er udbetalt tilskud i strid med reglerne i ordningen målrettede efterafgrøder, kan tilskuddet eller dele af 

tilskuddet blive krævet tilbagebetalt. Tilbagebetalingskravet bliver tillagt renter, hvis fristen for tilbagebetalingen 

bliver overskredet. Der bliver beregnet renter i perioden fra fristen for tilbagebetaling og frem til den dag, hvor til-

bagebetalingen bliver gennemført.46  

 

Hvis der er udbetalt tilskud i strid med EU-reglerne om de minimis-støtte, og støtteloftet for den enkelte virksom-

hed for de minimis-støtte er overskredet, skal du tilbagebetale tilskuddet. Tilbagebetalingen sker i overensstem-

melse med EU-reglerne om de minimis-støtte, hvor der gælder et forældelseskrav på 10 år, der løber fra støttens 

udbetaling. 

 

 Tilfælde hvor vi nedsætter din kvælstofkvote 
7.3.1 Hvis du framelder målrettede efterafgrøder efter 20. april 

Hvis du efter 20. april trækker hele eller dele af det ansøgte areal ud af din ansøgning til målrettede efterafgrøder, 

reducerer vi din kvælstofkvote for planperioden 2018/201947. Det gør vi for at sikre effekten af de efterafgrøder, 

der er ansøgt om i den frivillige ordning, og som indgår i beregningerne af ordningens effekt. 

 

Du har pligt til at oplyse om reduktion og/eller tilbagetrækning af arealer i dit Fællesskema. 

 

7.3.2 Hvis du mangler at etablere eller placerer dine målrettede efterafgrøder forkert 

Hvis vi ved kontrollen konstaterer, at du har etableret et mindre areal med målrettede efterafgrøder, end hvad du 

har ansøgt til i fællesskemaet 20. april 2018, medfører det også at din kvælstofkvote vil blive reduceret svarende 

til det manglende areal.  

 

Vi reducerer også din kvælstofkvote, hvis vi konstaterer, at du har placeret målrettede efterafgrøder i andre ID15-

områder, end dem, som du har ansøgt i Fællesskema 2018. Vær opmærksom på, at du kan ændre på placerin-

gen af dine marker med målrettede efterafgrøder, frem til der eventuelt bliver anmeldt kontrol. Du kan dog kun 

ændre på placeringen af dine marker med målrettede efterafgrøder inden for det samme ID15-område.  

                                                           
45 Jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
46 Jf. § 18 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
47 Jf. § 7 a, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017. 
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Nedsættelse af din kvælstofkvote 

Nedsættelse af kvælstofkvoten for din bedrift sker efter regler, som 

svarer til nedsættelse af kvælstofkvoten ved manglende opfyldelse af 

kravet om udlægning af pligtige efterafgrøder.48 Kvoten bliver reduceret 

med 93 kg kvælstof pr. manglende ha efterafgrøde, hvis du udbringer 

mindre organisk gødning, end hvad der svarer til 80 kg N pr. ha harmo-

niareal. Kvoten bliver reduceret med 150 kg kvælstof per manglende 

ha efterafgrøde, hvis du udbringer organisk gødning svarende til 80 kg 

N pr. ha eller mere pr. ha harmoniareal.  

 

 

  

                                                           
48 Jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 
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8. Øvrige regler 

Der gælder en række regler på tværs af alle tilskudsordninger, herunder målrettede efterafgrøder. 

 

 Oplysningspligt 
Du har pligt til at oplyse Landbrugsstyrelsen om det, hvis du ikke længere opfylder betingelserne for tilskud. Du 

skal indsende ændringer via Tast selv-service.49 Hvis du ikke opfylder betingelserne for et areal, vil Landbrugssty-

relsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af udbetalt tilskud.50 Derudover beregner vi en tilsvarende reduk-

tion i din gødningskvote for planperioden 2018/2019. 

 

 Force majeure 
Landbrugsstyrelsen kan i nogle situationer frafalde krav om tilbagebetaling i tilfælde af force majeure.  

 

Force majeure er helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder som fx51: 

 ansøgers død,  

 ansøgers uarbejdsdygtighed i længere tid,  

 ekspropriation, hvis den ikke kunne være forudset ved ansøgning eller  

 naturkatastrofer.  

 

Landbrugsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de oven-

nævnte.52 Der skal være sammenhæng mellem årsagen til den manglende overholdelse af regler og tidspunktet 

for den særlige begivenhed.53 Hvis du vil påberåbe dig force majeure, skal du underrette Landbrugsstyrelsen se-

nest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor du er i stand til at gøre det. Du skal medsende dokumentation for, at 

der er tale om force majeure.54 

 

 Indsamling og offentliggørelse af data 
For at kunne administrere ordningen har Landbrugsstyrelsen brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplys-

ninger bliver indhentet og behandlet, er beskrevet i de følgende afsnit. 

 

Brug af data i ansøgningsskemaet 

Oplysningerne i ansøgningsskemaet bruger Landbrugsstyrelsen til sagsbehandling, administration, tilskudsudbe-

taling og kontrol af ansøgningen om tilskud. Oplysningerne vil også blive brugt af Landbrugsstyrelsen eller andre 

dele af Miljø- og Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæs-

sige formål. 

 

Landbrugsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databehandlingen 

overholder gældende databeskyttelsesretlige regler, jf. Persondataloven55 (se kapitel nedenfor) og fra den 25. maj 

2018 databeskyttelsesforordningen56 samt databeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Registrene 

bliver ført og opbevaret elektronisk hos Landbrugsstyrelsen. 

                                                           
49 Jf. § 16, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder. 

50 Jf. § 17, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

51 Jf. § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

52 Jf. § 18, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

53 Jf. § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

54 Jf. § 18, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

55 Jf. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 

56 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) 



 

 30   Landbrugsstyrelsen / Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018 

 

Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der bliver indhentet til kontrol, vil blive opbevaret i Landbrugsstyrelsen til brug for kontrol af flere støt-

teordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæs-

sige formål. Opbevaring og anvendelse af data sker i henhold til de databeskyttelsesretlige regler, hvis behandlin-

gen af oplysninger er omfattet heraf. De databeskyttelsesretlige regler gælder som hovedregel kun for behandlin-

gen af oplysninger om fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, og ikke virksomheder i selskabs-

form. 

 

Hvis du søger om tilskud som fx aktieselskab, vil de oplysninger om dit selskab, som vi behandler, således nor-

malt ikke være omfattet af de databeskyttelsesretlige regler. 

 

Som ansøger har du desuden ret til aktindsigt i din sag efter reglerne i Forvaltningsloven, uanset om du søger 

som fysisk eller juridisk person. 

  

Hvad er dine rettigheder i forhold til de registrerede oplysninger? 

De databeskyttelsesretlige regler giver dig ret til at søge indsigt i hvilke personoplysninger, Landbrugsstyrelsen 

har registreret om dig, om formålet med behandlingen og om hvem, oplysningerne evt. bliver videregivet til.  Du 

har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger.   

 

Anvendelse af oplysninger fra Fællesskema og offentliggørelse af data 

Hvis du indsender Fællesskema 2018, skal du være opmærksom på, 

 at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af 

støtte og tilskud fra Landbrugsstyrelsen under EAGF og EAFRD (EU’s landbrugs- og landdistriktsord-

ninger), og 

 at Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 

 

 Klagemuligheder 
 

Du kan klage over Landbrugsstyrelsens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du mener, at afgørel-

sen er truffet på et forkert grundlag, og du eksempelvis har nye oplysninger til din sag.57 Klagen skal være skriftlig 

og angive på hvilke punkter du mener, at den påklagede afgørelse er urigtig samt en begrundelse herfor. Klagen 

skal være modtaget inden 4 uger fra den dag, du modtog afgørelsen.58 

 

Du sender klagen til miljobio@lfst.dk.  

 

Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgø-

relse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen, 

medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen.59 

 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at Landbrugsstyrelsen afgørelse er 

gældende, indtil den eventuelt bliver ændret. Hvis Landbrugsstyrelsen har krævet tidligere udbetalt tilskud tilbage, 

bliver kravet forrentet fra udløbet af tilbagebetalingsfristen.60 Det vil sige, at i sager, hvor Landbrugsstyrelsen har 

krævet tilbagebetaling af tilskud, påløber der renter til kravet, mens din klagesag behandles. 

 

  

                                                           
57 Jf. Tekstanmærkning nr. 170, stk. 4, ad 24.23.07 til § 24 på finansloven for finansåret 2018.  

58 Jf. § 7, stk. 1, 1. pkt. i bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

59 Jf. § 9, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

60 Jf. § 18 i bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 
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9. Retsgrundlag 

Bekendtgørelse nr. 1759 af 29. december 2017 om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

 

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. maj 2017 

 

Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 

om Den Europæiske funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren 

 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktions-måde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjeneste-

ydelser af almindelig økonomisk interesse 

 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts 2014 

 

 Tekstanmærkning nr. 170 ad 24.23.07 til § 24 på finansloven  

 

Bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 om markblok og elektronisk Fællesskema 
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Bilag 1. Eksempler på de minimis-
ordninger 

Her er en liste over andre de minimis-ordninger. Bemærk, at listen ikke er udtømmende. Bemærk desuden, at 

udbetalinger efter nogle af de nedenstående ordninger både kan ske/kan være sket som de minimis og som an-

den støtte. Det er således kun, hvis det i sin tid fremgik af dit tilsagnsbrev eller udbetalingsbrev, at der var tale om 

en de minimis-ordning, at du skal anføre støtten i ansøgningsskemaet. Tilsvarende skal du medregne eventuel 

støtte, der er anført som de minimis-støtte, selv om den pågældende ordning ikke fremgår af nedenstående over-

sigt. 

 

Oversigt over forordninger: 

 

 Forordning 1408/2013 (tidligere 1535/2007) – De minimis-støtte til landbrugssektoren 

 Forordning 1407/2013 (tidligere 1998/2006) – Generel de minimisstøtte 

 Forordning 717/2014 (tidligere 875/2007) – De minimis-støtte til fiskerisektoren 

 

 

Ordning/Tilskud De minimis-forordning 

National støtte til randzoner Forordning nr. 1408/2013 

Projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling 

og forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne m.v. (LAG-

ordningen). 

Forordning nr. 1407/2013 eller 1408/2013 

Investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevare-

sektoren 

Forordning nr. 717/2014, 1407/2013 eller 1408/2013 

Tilskud til minivådområder Forordning nr. 1408/2013 

Tilskud til brun bi på Læsø Forordning nr. 1408/2013 

Målrettede efterafgrøder Forordning nr. 1408/2013 

Kompensationsordning for torskefiskere Forordning nr. 717/2014 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til ulvesikring af hegn Forordning nr. 1408/2013 

 

Støtte til reduktion af kontroludgifter for slagterier Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative 

pesticider 

Forordning nr. 1407/2013 

Tilskud til miljøeffektiv teknologi Forordning nr. 1407/2013 

Afdragsordning for overskudsafgifter på mælkekvoter Forordning nr. 1408/2013 
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