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Per F. Ahle
Center for landbrug

Pleje af græs- og naturarealer og 
Økologisk Arealtilskud



Program

• Ansøgningsrunden 2015

• Ansøgningsrunden 2016 
• Generelle tips

• Ændringer på Økologisk Arealtilskud til 2016

• Undgå støttenedsættelser på Pleje af græs- og naturarealer
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Økologisk Arealtilskud - 2015
Ansøgt areal (både ordinær og ekstrarunde)

19. januar 2016

Type Areal tilsagnsstart 1/9‐
2014 (ha)

Areal tilsagnsstart 1/9‐
2015 (ha)

Basistilsagn 145.437 27.286

Omlægningstillæg 2.257 26.020

Kvælstoftillæg 44.544 11.589

Frugt/bær‐tillæg 398 303
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Pleje af græs- og naturarealer - 2015

• Søgt tilsagn til ca. 10.000 ha med start 1. september 2014

• Søgt tilsagn til ca. 25.000 ha med start 1. september 2015

• Afslag til i alt 6.600 ha.
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Pleje af græs 2015 Søgt antal HA Hvem fik
Særlig udpegning i Natura 2000

18.573
Alle

HNV 12
23

Alle

HNV 11
96

Alle

HNV 10
276

Alle

HNV 9
662

Alle

HNV 8
1.242

Alle

HNV 7
1.895

Alle

HNV 6
4.036

Alle

HNV 5
5.401

Marker over 12 ha

Gentegninger i Natura 2000 udenfor 
den særlige udpegning  1.068

Ingen

Vådområde projekter 1.850
Ingen

Pleje af græs‐ og naturarealer 2015 – hvilke arealer fik tilsagn



2016
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Tips til ansøgning om nye tilsagn - 2016

Areal lever ikke op til betingelserne på 
ansøgningstidspunktet, men vil være klar den 1/9 
2016 – skriv en bemærkning

19. januar 20167



19. januar 20168

Høringssvar: ”Arealet har 
været afgræsset i flere år, og 
der vil ske yderligere rydning 
inden 1/9”



Tips til ansøgning om udbetaling

Producentskifter for Økologisk Arealtilskud og Pleje 
af græs- og naturarealer tilsagn fra 2015

Producentskifter for nye tilsagn kan først behandles i efteråret 2016

Du (både ansøger og erhverver) skal derfor:
• Sæt kryds i ”Omfattet af igangværende producentskifte”
• Skriv bemærkning om, at marken er overdraget 

tilsagnsmarker fra/til cvr/cpr. 
• Skriv dato for indsendelse af producenterklæring

19. januar 20169



Plakat og hjemmeside

Husk at opsætte plakat, hvis du søger for mere end 15.000 kr/ 
år pr. ordning

Husk også logo og tekst på erhvervsmæssig hjemmeside

Plakat kan printes fra vores hjemmeside. Der finder du også 
logo
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Økologisk Arealtilskud
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Økologisk Arealtilskud
Nyt i 2016
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• Krav om opdatering og opbevaring af 
gødningskvoteskema er afskaffet

• På tilsagn fra 2016 udbetales der ikke til GLM-
elementer

• Randzonelov forventes ophævet, men stadig 
modregning for 2-meter bræmmer og MFO-randzoner

• Mulighed for brug af revisionsklausul, hvis du vil ud af 
tilsagnet!
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Økologisk Arealtilskud
Vær opmærksom på:
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Ingen tilskud til arealer, der er omfattet af forbud mod 
brug af plantebeskyttelsesmidler. Husk derfor:

• Fredninger

• § 3- arealer – afhængig af tidligere anvendelse. 

• Kommuners påbud vedr. anvendelse af pesticider i 
boringsnære beskyttelsesområder

• Hvis det er tingslyst, at der ikke må anvendes 
plantebeskyttelsesmidler på arealerne.
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Pleje af græs- og naturarealer
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Pleje af græs ordningen
Undgå fejl
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Fejl hos 60 pct.

Synligt afgræsset for hver 100 kvm

45 pct. af fejlene er på under 500 kvm

Indtegn ikke marken større end der, hvor hegnet 
går til
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Søgt tilsagn hertil
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Søgt tilsagn hertil



Pleje af græs ordningen
Undgå fejl
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Husk at du kan vælge mellem 
• Synligt afgræsset pr. 15. september
• Fast græsningstryk med et bestemt antal dyr 

(kun arealer uden grundbetaling )
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Ved ”fast græsningstryk” kontrolleres ikke om 
arealet er afgræsset pr. 100 m². Hvis det aftalte 
antal storkreaturer går på arealet, og arealet kan 
græsses, så godkendes det



Pleje af græs- og naturarealer
Undgå fejl
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Husk, at du kan søge om tilsagn til fx 9,5 ha, selv 
om marken indtegnes med 10 ha. 

Så er der plads til fradrag for mindre områder, der 
ikke afgræsses
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Pleje af græs- og naturarealer
Undgå fejl
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Pleje af græs- og naturarealer
Undgå fejl
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Husk at søge dispensation!
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Bedre information om pleje af 
græsordningen
• Seges arrangerer efteruddannelseskurser

• 4 korte videoer om Pleje af græs
• Tilskud til plejegræs – fast græsningstryk

• Tilskud til plejegræs – synligt afgræsset

• Tilskud til plejegræs – høslæt

• Tilskud til plejegræs – søg dispensation

• Ny hjemmeside plejegræs.dk
• Se de faktaark, vi har med + Natura2000 folder
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Spørgsmål?
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