Grundbetaling til vand- og miljøprojekter
(’Under artikel 32’)
Januar Er dine landbrugsarealer omfattet af et vand- og na2018 turprojekt, et miljøtilsagn eller et skovtilsagn, har
du mulighed for at søge grundbetaling under undtagelsen i artikel 32. Du kan læse om arealer med
skovtilsagn i faktaarket ”Tilsagn til skovrejsning”.
Hvorfor søge under artikel 32?
Du har mulighed for at søge grundbetaling under artikel
32, hvis du på dit landbrugsareal har et miljøtilsagn eller et vand- og naturprojekt, som betyder, at arealet fx
er permanent vandlidende, og du dermed er direkte forhindret i at overholde støttebetingelserne under grundbetalingsordningen, fx kravet om slåning eller afgræsning.
Aktivitetskravet på artikel 32-arealer
For at få grundbetaling skal du overholde de almindelige støttebetingelser, hvor det er muligt, artikel
32. Kort sagt: ”Kan du slå arealet, så skal du”.

Projekt/tilsagnstype

Aktivitetskrav på grundbetaling

Vand- og naturprojekter

Krav: Slåning eller afgræsning.

(se korttemaet i IMK)

Gælder dog IKKE de dele af
arealet, som er våde.

Miljøtilsagn med udtag-

På grund af formålet med til-

ningsforpligtelse

sagnet er du undtaget at udføre

(type 7, 8, 13 og 16)

en landbrugsaktivitet.

Miljøtilsagn til vådom-

Krav: Slåning eller afgræsning.

råde (type 9, 13, 16, 50,

Gælder dog ikke de dele af

54, 55, 64, 74, 75, 76,

marken, som er våde.

77 og 78)
Tilsagn til pleje af græs-

Krav: Slåning og afgræsning.

og naturarealer inden

Ikke-støtteberettigede plantear-

for Natura 2000 (type 4,

ter, som fx mos, lav eller lyng

5, 57 og 67)

og andre vedagtige planter må
gerne være på arealet.

Det betyder, at hvis du med en almindelig landbrugsmaskine med rimelighed kan komme til arealet og udføre en landbrugsmæssig aktivitet, så skal
du gøre dette.
Både tilsagn og grundbetaling under artikel 32?
For arealer, du både har et tilsagn til og kan få
grundbetaling for under artikel 32 , skal du altid
følge tilsagnets betingelser. Du kan se, hvordan aktivitetskravet skal overholdes på dine artikel 32-arealer, i tabellen til højre.
OBS! Du er undtaget fra kravet om at udføre en
landbrugsaktivitet (slåning) for arealer med tilsagnstype 7, 8, 13 og 16 anmeldt med afgrødekode 319,
fordi det strider imod tilsagnsformålet.

Projekttilsagn om etab-

Krav: Slåning og afgræsning.

lering af minivådområ-

Gælder kun på arealerne rundt

der (nye tilsagn fra

om vådbassinerne, jf. tilsagns-

2018)

betingelserne.

Generelle betingelser
For at modtage grundbetaling under artikel 32 for dit
areal skal du opfylde fire grundlæggende betingelser:
1)
2)
3)
4)

Der har været søgt og udbetalt retmæssig enkeltbetaling til arealet i 2008.
Der skal være et miljøtilsagn eller et vand- og naturprojekt på arealet i ansøgningsåret.
Du skal opfylde kravene om at være aktiv landbruger.
Du skal markere arealet i kolonnen ’Under artikel
32’ i fællesskemaet inden ændringsfristen.
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”Retmæssig udbetalt enkeltbetaling i 2008”
Det er et grundlæggende krav for at modtage grundbetaling under artikel 32, at der blev søgt om landbrugsstøtte (dengang kaldet ’enkeltbetaling’) til arealet i
2008, og at pengene blev udbetalt på et korrekt grundlag, dvs. retmæssigt. Det behøver ikke at være dig, der
rådede over arealet i 2008.

arealer der er omfattet eller ikke omfattet af artikel 32,
og hvorfor.

Er du i tvivl, om dette er tilfældet på dine arealer, så
kontakt Landbrugsstyrelsen.
Afgrødekoder
Følgende afgrødekoder kan kombineres med grundbetaling under artikel 32:
Tilsagn/projekt

Afgrødekode

Miljøtilsagn

318 (MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord)
319 (MFO-brak, udtagning, ej landbrugsareal)

Artikel 32 Godkendt
Der, hvor din markindtegning overlapper med det
grønne korttema ”Artikel 32 Godkendt”, er arealet omfattet af undtagelsen. Hvis du overholder betingelserne
for artikel 32, vil du få udbetalt grundbetaling til arealet,
også selvom der på arealet enten er registreret et ”Fradrag grundbetaling” eller hvis markblokken har en støtteprocent under 100.

322 (Minivådområder, projekttilsagn)
(nyt fra 2018)
Vand- eller

321 (Miljøtiltag, ej landbrugsarealer)

naturprojekt

Er du ’aktiv landbruger’?
Råder du kun over arealer under artikel 32, er du ikke
aktiv landbruger. Du skal derfor til enhver en tid råde
over minimum 2,00 ha, hvoraf 0,30 ha er et støtteberettiget landbrugsareal, hvor du udfører en landbrugsaktivitet. Har du i CHR-registret et erhvervsmæssigt husdyrhold, er du også aktiv landbruger.
Anmeld under artikel 32 inden ændringsfristen
Husk at anmelde din mark under artikel 32 ved at markere i kolonnen ”Under artikel 32” i din markplan i fællesskemaet inden ændringsfristen. Husk kun at anmelde under artikel 32, hvis din mark ikke overholder
de almindelige støttebetingelser.
Nye projekter efter ændringsfristen?
Hvis du indgår i et vand- og naturprojekt, som anlægges i løbet af ansøgningsåret, fx i august eller september, skal du i dit fællesskema anmelde arealet, som det
fremstår på ansøgningstidspunktet. Du skal ikke søge
under artikel 32. Du eller projektejeren skal i stedet indsende en dispensationsanmodning senest 14 dage
forud for anlægsarbejdet.
Artikel 32-korttemaerne i Internet Markkort
Har du eller en anden tidligere har søgt grundbetaling
under artikel 32, vil du i IMK kunne finde arealerne i
korttemaet ”Artikel 32 Godkendt”, ”Artikel 32 Afvist” eller begge dele. Anvend de to korttemaer til at se, hvilke

Artikel 32 Afvist
Der, hvor din markindtegning overlapper med det røde
korttema ”Artikel 32 Afvist”, er arealet ikke omfattet af
undtagelsen. Det skyldes, at arealet i 2008 enten ikke
var ansøgt eller ikke støtteberettiget, eller hvis der i dag
ikke er et tilsagn/projekt. Her skal du overholde de almindelige støttebetingelser for grundbetaling.
Op til 75 % af din artikel 32-mark må overlappe med
”Artikel 32 Afvist”- korttemaet. Det har vi gjort, så du
ikke skal dele din mark op i flere mindre marker.

Indtegn som én mark
Arealer, der ligger inden for et vådområdeprojekt,
kan du indtegne som én mark, og du kan søge om
støtte til marken under artikel 32. Arealer med tilsagn skal du dog indtegne som særskilte marker.
Er der delarealer med ”Fradrag Grundbetaling” eller
er markblokkens støtteprocent nul, skal du ikke opdele marken. Er arealet samtidig omfattet af ”Artikel
32 Godkendt”, får du grundbetaling til hele arealet.
Er arealet omfattet af korttemaet ”Artikel 32 Afvist”,
bliver overlappende fradragsarealer automatisk fratrukket dit areal til grundbetaling eller justeret i forhold til støtteprocenten.

Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om artikel 32 til arealer i vådområdeprojekter. Du kan læse
mere om reglerne for artikel 32 i Vejledning om grundbetaling 2018. Du finder vejledningen her:
lbst.dk/grundbetaling
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