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Miljø- og økologi ordninger fra 2015 

 

Nyt eller fortsætter 

• Økologisk arealtilskud (5-årig) 

• Pleje af græs- og naturarealer (5-årig) 

• Fastholdelse af vådområder (20-årig) 

• Ændret afvanding (5-årig) 

 

Udgår 

• Ekstensiv landbrug 

• Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 

• Etablering af flerårige energiafgrøde  

• Produktion af flerårige energiafgrøder 
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Det vil jeg fortælle om 

 

Generel information om de nye regler 
  
Økologiske arealtilskud 
 
Pleje af græs- og naturarealer 
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Hvornår søger du om tilsagn 
 

Overgangsordning: 
 

21. januar 2015 

  

Søg med start 1. september 2014 og første udbetaling i 
2015 hvis: 

• Økologisk arealtilskud 

• Pleje af græs- og naturarealer – kun hvis Ekstensivt 
landbrug eller Pleje af EB-støtteberettigede græs på 
marken i 2014 

Betingelserne skal have været opfyldt siden 1. september 
2014. 
Du skal have haft rådighed over arealerne siden 1. 
september 2014.  



 
 
 

Lettere at forlade de 5-årige tilsagn 
 

 
 

Hvis du sælger eller bortforpagter arealerne kan 
tilsagnet ophøre (nye tilsagn) 
 
Giv besked via producentskifte erklæring 
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Mindre sanktioner og færre 
tilbagebetalingskrav 

 
 
Færre tilbagebetalingskrav 

 
Ofte mindre sanktioner 
 
 
Gælder også nuværende tilsagn 
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Antal ha som overtrædelsen er sket på 

   
 

ny sanktionsmodel

gammel sanktionsmodel

Udbetaling til areal på 8 ha 
  

En del af arealet er ikke plejet 

Overtrædelse på 
2,5 ha ud af de 8 ha 
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Plakater / hjemmesider 

 

• Plakat i A3-format om EU-støtte på stalddør (hvis 
tilsagn >15.000 kr/år) 
 

• EU-logo på erhvervsmæssige hjemmesider, f.eks. 
Gårdbutikker 
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Økologisk Arealtilskud 
- opbygning og satser 

Basistilskud*:               870 kr./ha/år 
 
Omlægningstillæg:           1.200 kr./ha/år 
 
Frugt-/bærtillæg:             4.000 kr./ha/år 
 
Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel**:     500 kr./ha/år 
 
*Autoriseret (eller søgt), maks. 100 kg udnyttet N pr. ha 
harmoniareal på hele bedriften. Kun bedrifter i gødningsregister. 
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**Kvælstoftilførsel max. 60 kg udnyttet N pr. ha harmoniareal 
på hele bedriften. Kun bedrifter i gødningsregister. 



Permanent græs og Økologisk Arealtilskud 

 

Der anvendes de samme støtteprocenter som på 
grundbetalingen (100, 80, 50 pct.) 
 
 
Hvis en mark på 10 ha har en støtteprocent på 80 pct. får du 
et tilsagn til 8 ha.  
 
Støttebetingelser skal som udgangspunkt opfyldes på alle 10 
ha 
 
Hvad sker der med tilsagnet hvis støtteprocenten øges ? 
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Pleje af græs- og naturarealer (2015) 
- opbygning og satser 

Støttebetingelse Med 
grundbetaling 
 
Kr/ha/år 

Uden grundbetaling 
 
Kr/ha/år 

Afgræsning 1650 2600 

Slæt 850 1050 
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Øget målretning - ikke alle kan få tilsagn 

 
1.Særlige udpegede Natura 2000-arealer 

 
2.HNV score er mindst 5 (ud af 13) (HNV=Høj 

naturværdi) 
 

3.Gentegning, hvis marken ligger inden for Natura 
2000 
 

4.Vådområdeprojekt 
 

Hvis der mangler penge, prioriteres der ud fra 
ovenstående 

12 



Pleje af græs- og naturarealer 
 

Enklere regler 

 
 
• Tilskudsfodring til kalve tillades (husk dog andre 

regler) 
 
• Strøning med halm tillades 
 
• Krav om gødningskvoteberegning udgår 
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2 alternativer til afgræsning 

1,2 SK/ha  
1. juni-31. aug. 

Synligt afgræsset 
 den 15. sep. 

Vælg hvert år i  
Fællesskema.  
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Ikke til arealer 
 med grundbetaling 



Tilsagn til  
5 ha = 6 SK 

Har indhegnet 7 
ha. Hvor mange 
dyr skal der så 
være der? 

7 ha * 1,2 = 8,4 

Indhegning ved fast dyretryk på 1,2 SK 

Indhegning 
omfatter 1 ha 
krat/lavskov uden 
græs  
6 ha * 1,2 =7,2 

Krav til ekstra areal: 
• Samme ejer 
• Ikke tilskud til 

grundbetaling 
• Samme pleje af græs-

støttebetingelse 
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Ændringer til markblokke 

 i Internet Markkort 

 

• Ca. 5000 markblokke ændret, og arealer, der 
ikke er støtteberettigede til GB, er lagt i særligt 
lag 

• Hvis du vil søge pleje af græs til disse, skal du 
oprette selvstændig marker 
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Opsamling: 
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Ofte mindre sanktioner 
 
Husk plakat og EU-logo på hjemmeside 
(nyt tilsagn) 
 
Særligt for pleje af græs: 
 
• Færre regler 

 
• Tænk hvor hegnet placeres, hvis du 

bruger fast lavt dyretryk 
 

• Overvej om du bør undlade at søge 
til de arealer, som vi har lagt i et 
særligt lag på markkortet 

 



Spørgsmål 
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