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Spørgsmål efter hvert blok
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Aktive landbrugere i 2016

Mere enkelt i 2016:
– Bedrifter med over 40 ha støtteberettiget areal er 
altid aktive landbrugere

• Uanset om man søger på CVR eller CPR
• Uanset branchekode

– 2015‐opgørelser er eneste gyldige dokumentation
• Er de ikke klar ved ansøgning, skal de 
eftersendes

Gør det nemt for dig selv: Søg i CVR‐nummer! 
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Unge landbrugere i 2016

• Flere ansøgere?

• Du er højst 40 år i ansøgningsåret
• Du er førstegangsetableret som landbruger inden for de 

seneste 5 år
• Tillæg til grundbetaling op til 90 ha på ca. 586 kr. pr 

hektar
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1. Vedhæft dokumentation, der passer til virksomhedsformen

2. Indtast alder og ejerandel i procent
– Maks. 40 år i hele år 2016 

3. Indtast oplysninger om tidligere etablering
– Tæller med i støtteperioden på 5 år

Ung landbruger –
søger første gang i 2016
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Arbejds- og markveje skal ud
• Arbejds- og markveje med permanent karakter er ikke 

støtteberettigede

• ”Permanent karakter” betyder, at vejen har ligget samme 
sted mere end 1 år(enten ved kontrolbesøg eller kan ses 
2 år i træk i IMK)

• Vej er typisk ikke-støtteberettiget hvis:
• del af netværk (adgang til andre veje, bygninger, 

gylletanke, skov)
• Adgang til andre marker – også din egne marker
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2013 2014
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Hvilke ”veje” skal ikke ud

Plejespor er stadig støtteberettigede

Adgangsveje, som ligger 1 år eller mindre
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Hvem gør hvad?
1. Tegn vejen ud af marken – hvis den har ligget mere end 

1 år
2. Send selv en ændring af markblokken

Brug redskabet ”Opsplit mark” i IMK

Vi tager permanente veje ud af blok, når vi støder på dem
Men vi når ikke dem alle inden 1. februar

Veje med miljø- og økologitilsagn bliver tilføjet korttemaet 
”Fradrag, grundbetaling”
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100 træer eller buske pr. ha
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Nye, støtteberettigede 
græsarealer

Ligger ofte:
• uden for markblok 
• i en blok uden støtteberettiget areal til grundbetaling

Tegn din mark så nøjagtigt som muligt.

Send et markblokforslag, hvor du skriver, at blokken skal 
være identisk med marken.

Brug en støtteberettiget afgrødekode
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Lysåbne arealer - OK
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Lysåbne arealer – ikke OK
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Andre græsarealer?
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Blomsterbrak – en ny mulighed

Jordbehandling og tilsåning senest 30. april
….og det skal ikke slås i august‐september!
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Blomsterbrak eller 
slåningsbrak?

• Fra 2016 er det flere muligheder på dine brakarealer
– Blomsterbrak – pløje + så blanding af frø- og nektarproducerende sorter 

inden 30. april
– Slåningsbrak – det brak du kender – slå det mellem 1. aug. -15. sep.

• Du kan bruge disse afgrødekoder:

MFO‐areal Ikke MFO‐areal

Slåningsbrak 308 310

Blomsterbrak 324 325
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Kombinér gerne de to typer brak 

2017 – med afgrødekode 308

2016 – med afgrødekode 324

Samlet omdriftstid på op til 17,5 måned
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Permanente afgrøder

• Nyt aktivitetskrav fra 2016
• I en god plantagemæssig stand
• Hovedafgrøden må ikke overvokses af ukrudt, 
og opvækst af buskads skal fjernes
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Betalingsrettigheder
Du kan kun købe eller leje betalingsrettigheder, hvis du er 
støtteberettiget landbruger.

Forpagtning Køb

Landbruger Ikke-landbruger Landbruger

18‐01‐2016 20



Søg fra den nationale reserve
Arealer som ikke kunne slås i 2015 pga. regn

- og som du fik inddraget betalingsrettigheder for
Midlertidigt eksproprierede arealer
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Spørgsmål til

• Aktive landbrugere
• Unge landbrugere
• Markveje ud af blok
• 100 træer/ha
• Støtteberettigede arealer
• Blomsterbrak
• Betalingsrettigheder
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Miljøfokusområder
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MFO i 2015
Hvad har MFO kostet i 2015?

• 180 ansøgere manglede MFO ved kontrol

• Gennemsnitligt støttetræk ca. 10.000 kr.

• Det kan betale sig!
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Nyt om MFO-randzoner 
Randzonerne er ikke obligatoriske mere
…men du kan bruge dem som MFO, hvis

– De er med på MFO bræmme/randzonekortet i IMK
– Ligger op ad et omdriftsareal
– Overholder reglerne for randzoner (samme som i 

2015)

3 meter blomsterstriber er tilladt ind mod marken

Husk: 2 meter bræmmerne gælder stadig!
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MFO-efterafgrøder i 2016
Tidligste destruktionsdato

- 27. oktober

Fleksibel etableringsfrist
- 1. august/20. august – men kan rykkes op til 4 uger 

Destruktionsdato kan rykkes op til 2 uger

Vi SKAL kunne kontrollere, og vi SKAL levere en effekt!

• Kløver og lucerne i renbestand kan ikke bruges i 2016
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Bliver fristen rykket?
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GLM-søer og -fortidsminder

GLM – elementer, der ligger OP TIL omdriftsareal kan 
tælles med

GLM-elementet skal:
- Fremgå af korttema i IMK
- Være i samme markblok som marken
- Tegnes med som en del af marken

Send evt. et forslag til ændring af markblokken
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Spørgsmål til

• MFO-randzoner
• MFO-brak
• MFO-efterafgrøder
• MFO-lavskov
• MFO-landskabselementer
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Krav om flere afgrødekategorier 

Permanent græs
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Flere afgrødekategorier 2015

Mange var bekymrede for kontrollen:
- Grønkorn
- Tidlige kartofler

Men kun 5 sager har ikke opfyldt reglerne
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Flere afgrødekategorier 2016
Ny kontrolperiode: 15. maj-25. juli
- Mindre tvivl om afgrødekategori ved tidlig høst
- Udlæg kan tælle med som MFO-græsudlæg

Nye afgrødekategorier for frøgræs, fx:
- Svingelfrø, vårsået rajgræsfrø, efterårssået rajsvingelfrø

Ren lucerne, ren kløver og rullegræs er ikke længere med i 
kategorien ”Græs- og andet grøntfoder”
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Permanent græs
Hvad er det?
• Arealer, der har ligget med græs i mere end 5 år
• Omlægning til andre afgrøder er helt OK – dog ikke i 

MSO*

HUSK! § 3, Natura 2000, andre aftaler og støtteordninger!

* Miljømæssigt, sårbare områder
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Hvad er ikke græs i 2016?

• Frøgræs
• Rullegræs
• Kløver og lucerne

…..så arealer med de afgrøder bliver ikke permanent græs! 
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Permanent græs -
referenceandel

• 8,5 % af landbrugsarealet
• 206.000 ha i 2015

Hvordan bliver det i 2016?
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Permanent græs

• IMK er opdateret til 2016

• Permanent græs har både afgrødekoder og lag i IMK, 
som hjælper jer

• Omdriftsgræs og brak er ikke muligt på permanent græs
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Spørgsmål til

• Flere afgrødekategorier?

• Permanent græs?
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