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1.Grundbetaling – udmelding 2015

1. Drives landbrugsmæssigt

2. Hovedformål er landbrug

Større krav til dokumentation for arealer i skov og 
rekreative

• Hvis konkurrerende hovedanvendelse skal 
landbrugsdriften være den primære anvendelse af 
arealet
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2. Lufthavns-sagen – kort sagt

• 2005-2010: Landmand søger støtte på græsarealer i lufthavne

• 2008: Revisonskritik af, at vi giver støtte til bl.a.

lufthavne

• 2010: Vi underkender arealer i lufthavne og kræver 

støtte tilbage fra 2005-2009 

• 2012: Stævning

• 2013: Vestre Landret forelægger sagen for 

EU-domstolen

• Juli 2015: EU-domstolen udtaler sig – lufthavnsarealer kan

være støtteberettigede
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Let? - hmm!!
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EU-domstolens dom - C-684/13

1. Arealet skal være et landbrugsareal og høre til 

landbrugerens bedrift.

2. Der skal foregå en landbrugsaktivitet.

3. Landbrugsaktiviteten må ikke være væsentligt hæmmet 

af andre konkurrerende aktiviteter.
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3. Støtteberettigede græsarealer i 2016 

Græsarealer, som nu kan være støtteberettiget, og er fjernet 

fra ‘negativlisten’:

Eksempler:

- Sikkerhedszoner i lufthavne

- Lysåbne arealer i skov

- Rekreative arealer 
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Støtteberettigede arealer i 2016

– lysåbne arealer og rekreative arealer
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Hvornår er landbrugsdriften væsentlig 

hæmmet af en anden aktivitet ?

• Når plantedækket ødelægges 

• Når plantedækkets opvækst fjernes

• Når der er installationer på arealet, der findes samme 

sted i over et år.

• Aktivitetsniveau i dyrkningsperioden 15. maj til 15. 

september (14 dage)  
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Vejledende negativliste i Vejledning 

om direkte arealstøtte 2016 – afsnit 5
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HÆMMET ?
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4. Gamle sager – hvad nu?

- Er der penge på vej ?

- Får jeg mine betalingsrettigheder tilbage ?
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Hvem kan vi hjælpe?

1. Forkert afgørelse for støtteårene 2005-2015 og samtidig 

fået inddraget betalingsrettigheder – direkte berørt af 

dommen

√ Her er der hjælp på vej – ca. 2.000 ha

2. Ikke søgt   – indirekte berørt

÷ Ingen hjælp
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Hvem er direkte berørt?

Forkert afgørelse for støtteårene 2005-2015

Typiske sager:

1. Arealer i lufthavne

2. Lysåbne arealer i skov

3. Rekreative arealer

Underkendte græsarealer, hvor hovedformålet ikke er 

landbrug
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Hvad skal jeg gøre ?

Ca. 200 får brev i denne uge

Andre skal selv melde sig – efterlysning

Tjek at du opfyldte øvrige støttebetingelser

• Ikke for vådt

• Ikke for mange træer

• Plantedækkets sammensætning – 50 % græs

Tjek gamle afgørelse og udfyld blanket

Send blanket med dokumentation inden 1. marts 2016

Oktober 201516



Hvad får jeg?

1. Betalingsrettigheder fremadrettet

• Hvis du er aktiv landbruger

• Inddraget pga. forkert afgørelse

• Råder du i forvejen over jord – vælg 2016

• Skal du forpagte mere jord – overvej 2016 eller 2017

2. Støtte bagudrettet 

• Hvis afslag på at få udbetalt støtte til arealerne

• Betalt et tilbagebetalingskrav for støtte, som du allerede har fået 

udbetalt
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Forventninger

1. Efterlyste sager kommer ind i februar

2. Sagsbehandling fra 1. marts 2016

3. Afgørelser om betalingsrettigheder og støtte sendes 

løbende

4. 500 landmænd har fået en positiv afslutning på deres 

sag inden december 2016
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Flere støtteberettigede 
græsarealer i 2016 !

Har jeg fået underkendt
græsarealer fordi 

hovedformålet ikke var 
landbrug – omfattet af 

efterlysning ? 


