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Er du økolog, eller er du ved at omlægge til
økologisk jordbrug, kan du søge Økologisk
Arealtilskud. Hvis du omlægger din bedrift til
økologisk jordbrug, kan du få et ekstra tillæg i
den 2-årige omlægningsperiode.



Kort om Økologisk Arealtilskud
Økologisk Arealtilskud består af en basisordning og 3
tillæg:

Basistilskud:
870 kr/ha/år

Omlægningstillæg:
1.200 kr/ha/år

Frugt/bærtillæg:
4.000 kr/ha/år

Kvælstoftillæg:
500 kr/ha/år







det ansøgte areal er et sammenhængende areal på
mindst 0,30 ha
tilsagnsarealet opfylder kravene til at få støtte under
grundbetalingsordningen
du kun bruger plantebeskyttelsesmidler og gødning
godkendt til økologisk jordbrug
tilsagnsarealet skal være et landbrugsareal
hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, må du maximalt bruge 100 kg udnyttet
N/ha i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer.

Du skal opfylde betingelserne i alle 5 tilsagnsår.

Du kan vælge flere tillæg oveni basistilskuddet, hvis du
opfylder kravene. Det er et krav for at få tillæg, at du
også får basistilskud til arealet.
Tilsagnsperioden er 5 år. Tilsagnet begynder 1. september i ansøgningsåret og slutter 31. august fem år
senere.
Du kan søge både Økologisk Arealtilskud og grundbetaling til de samme arealer.
Krav for basistilskud Økologisk Arealtilskud
Det er et krav for at få tilsagn og få udbetalt Økologisk
Arealtilskud, at:
 din bedrift er autoriseret til økologisk jordbrug, eller
du har søgt om autorisation ved tilsagnsperiodens
begyndelse
 du driver tilsagnsarealet som aktiv landmand
 tilsagnsarealet er omlagt til økologi, eller omlægningen er begyndt senest ved tilsagnsperiodens begyndelse

Hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du dokumentere, at du opfylder kravet om, at
du bruger maximalt 100 kg udnyttet N/ha. Du opfylder
kravet ved at udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service samt et gødningsregnskab.
Du skal være særlig opmærksom, hvis der er eksisterende restriktioner, fredninger eller andre tilskudsordninger på dit areal. Hvis arealet fx i forvejen er omfattet
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af et forbud mod brug af pesticider, vil det betyde, at
arealet ikke kan få Økologisk Arealtilskud. Bliver dine
arealer pålagt restriktioner i forhold til at bruge pesticider i løbet af tilsagnsperioden, kan det også betyde, at
tilsagnet bortfalder.
Nyt i 2018: Du kan ikke søge nyt tilsagn til § 3-arealer.
Hvis du vil søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud til et
areal, som du mener, der er fejlagtigt registreret som §
3-areal, skal du søge tilsagn og henvende dig til kommunen. Hvis kommunen accepterer, at arealet er fejlregistreret som § 3-areal, skal kommunen slette arealet
fra § 3-laget i Danmarks Miljøportal senest 1. november
2018.
Omlægningstillæg
Tillægget udbetales til arealer, der er under omlægning
fra konventionel til økologisk drift. Du skal begynde at
omlægge arealet senest ved tilsagnsperiodens begyndelse, dvs. 1. september. Nyt fra 2018: Hvis du søger
tilsagn om omlægningstillæg, skal arealet være drevet
uden for økologisk drift i mindst 5 år før den omlægningsdato, som du søger omlægningstillæg til.
Du kan kun få tillægget, mens arealerne er under omlægning – dvs. højst i 2 år fra omlægningsdatoen.

Arealet skal være en velplejet kultur i veldefinerede
rækker og skal drives med en reel produktion af økologisk frugt eller bær. Arealerne skal være tilplantet senest ved ansøgningsfristen i det år, hvor du søger om
at få tillægget udbetalt. Husk, at betingelserne skal opfyldes i hvert af de år, du søger tillægget.
Kvælstoftillæg
Du søger tillægget sammen med et basistilsagn fra tilsagnsperiodens begyndelse.
Du kan kun få tillægget, hvis:
 din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregnskab
 bedriftens samlede, årlige gødningsforbrug er på
maximalt 60 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau.
Du skal hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder samt et gødningsregnskab.
Producentskifter
Når du får tilsagn om økologisk arealtilskud (både basistilskud og eventuelle tilsagn om tillæg), så har du forpligtet dig til at overholder betingelser og forpligtelser i
5 år. Du kan dog komme ud af aftalen uden at skulle tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud. Hvis du overgiver
rådigheden over markerne med tilsagn til en anden
landbruger (f.eks. ved bortforpagtning eller salg), skal
du indsende en producent-skifteerklæring til os.
Hvordan søger du?
Du søger Økologisk Arealtilskud i Fællesskemaet –
husk, at ansøgningsfristen er 20. april 2018. Du skal
huske, at du også skal ansøge om autorisation til økologisk jordbrug. På Landbrugsstyrelsens hjemmeside
kan du læse mere om Økologisk Arealtilskud.

Frugt/bær-tillæg
Vi udbetaler tillægget årligt til arealer med frugt eller
bær. Du kan altså søge tillægget i et eller flere år i løbet
af den 5-årige tilsagnsperiode. Hovedafgrøden skal opfylde krav til minimumsplantetal, der er fastsat for den
enkelte afgrøde.

Ordningen Økologisk Arealtilskud er medfinansieret af
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
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