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Indhold  

 

• Hvilke arealer kan ikke få grundbetaling 
 

• Hvilke arealer kan få grundbetaling 
 

• Nye regler for: 

• Græsarealer 

• Brakarealer  

• Lavskovsarealer 
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Hvilke arealer kan ikke få grundbetaling 
 

Arealer anvendt til rekreativt formål, fx: 

• arealer udlagt med et rekreativt hovedformål såsom grønne 
områder til offentlighedens brug, haver, springbaner, 
vildtagre, golfbaner o.l.  

Andre arealer med et andet formål end 
landbrug, fx: 

• naturarealer - arealer som har opvækst af fx; lyng, træer, 
buske eller dækket af vand 

• lufthavne  

• militærområder 
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Hvilke arealer kan få grundbetaling 
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• Grundbetaling gives kun til aktive landbrugere 
med landbrugsarealer: 

– drevet landbrugsmæssigt, 

– hvor hovedformål er landbrug og 

– der foregår en landbrugsaktivitet  

 

• Du skal kun slå arealer du søger støtte til 

 

• Hvis betingelserne ikke er overholdt, kan der evt. 
søges støtte til arealerne under 
landdistriktsprogrammet. 

 

 

 
 

 

 



Hvilke arealer kan få grundbetaling 
 

• Dyrkede arealer 

• GLM-fortidsminder og GLM-søer 

• Art. 32-arealer (tidligere art. 34) 

• Græsarealer – nye regler om plantedække 

• Braklagte arealer (udyrkede) – nye regler om 
brak 

• Arealer med permanente afgrøder - nye regler om 
lavskov 
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Nye regler for græsarealer  
  
• Alle arter af græs, 

grøntfoder og naturligt 
forekommende urter er 
tilladt 
 

• Dog ikke områder over 100 
m2 med fx: 

• træer, buske, vedagtige 
planter (fx lyng)  

• lav, mos o.l.  

• arealer hvor aktivitetskravet 
ikke er overholdt 

 
• Aktivitet er årlig slåning eller 

afgræsning 
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Nye regler for brakarealer 
 

• Krav om årlig slåning 
 

• Du må ikke slå dine 
brakarealer i perioden 
maj til juli måned 

• Gælder ikke for slået 
græsspor (vildtstriber) 

 
• Krav om plantedække 

 
• Kan bruges som 

miljøfokusområde 
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Nye regler for lavskov 
 

• Kun stødskydende arter 
må være på arealet 
 

• Du kan udtræde af 
ordningen i år 
 

• Fra i år er der flere 
træarter at vælge 
imellem 
 

• Kan bruges som 
miljøfokusområde 
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Spørgsmål 
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