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Miljøordninger 
 
Der gælder særlige regler for plantedækket på græsarealer med tilsagn om tilskud under 
miljøordningerne. Det drejer sig om tilsagn (tilsagnstype) om tilskud til: 
 

 Miljøvenlig drift af græsarealer udenfor omdriften (4), 
 Pleje af græs- og naturarealer (5, 40, 52, 56 og 57), 
 20-årig udtagning af græsarealer udenfor omdriften (8), 
 Ændret afvanding (9), 
 Etablering af vådområder (13), 
 Miljøvenlig drift af vådområder (16), 
 Pleje af vådområder (51), 
 Fastholdelse af vådområder (50 og 55), 
 Opretholdelse af ændret afvanding (54), 
 Braklagte randzoner (41). 

 
Plantedækket i tilsagnsperioden 
 
For arealer med tilskud til Miljøvenlig drift af græsarealer udenfor omdriften (4) og Ændret 
afvanding (9) gælder, at de skal være udlagt med græs og skal fastholdes som græsareal i hele 
tilsagnsperioden. På områder uden tilstrækkelig plantedække skal det genskabes i overensstemmelse 
med anvisninger fra NaturErhvervstyrelsen. 
 
For arealer med tilskud til Etablering af vådområder (13), Miljøvenlig drift af vådområder (16) 
gælder, at de skal være udlagt med græs og skal fastholdes som græs- eller naturareal i hele 
tilsagnsperioden. Kravet gælder dog ikke for arealer, hvor afvandingsforholdene hindrer 
plantedække.  
 
For arealer med tilskud til 20-årig udtagning af græsarealer uden for omdriften (8) gælder, at de 
forud for tilsagnsperioden skal have været jordbrugsmæssigt udnyttet som græsareal uden for 
omdriften. Plantedækket skal opretholdes, bortset fra tilfælde, hvor de udtagne arealer anvendes til 
etablering af natur, skov, vandhuller eller lignende. 
 
For arealer med tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (5, 40, 52, 56 og 57), Opretholdelse af 
ændret afvanding (54) og Pleje af vådområder (51) gælder, at de skal være udlagt og fastholdes som 
græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden. Naturarealer kan fx være engarealer eller arealer 
med lyngvegetation, der er anvendeligt til afgræsning eller slæt. For arealer med tilskud til 
Opretholdelse af ændret afvanding (54) med start i 2009 og senere, er områder uden tilstrækkeligt 
plantedække, der er opstået som følge af de ændrede afvandingsforhold, dog tilladt. 
 
I nogle tilsagn (4, 5, 8, 9 og 13) er det tilladt, at der er eller bliver etableret småbiotoper i form af 
beplantninger eller søer. I visse tilfælde skal der søges dispensation før etablering af 
småbeplantninger. Det er dog altid en god ide at spørge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse inden 
etableringen. Gældende praksis er, at hver enkelt biotop ikke må være større end 0,30 ha, og at det 
samlede areal med biotoper ikke må udgøre mere end 10 % af tilsagnsarealet. 
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For alle de nævnte tilsagnstyper gælder desuden, at der i plantedækket kan indgå andre 
plantearter end de, som forekom ved tilsagnsperiodens begyndelse, når der er tale om 
plantearter, der naturligt har indfundet sig samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet 
er opfyldt. 
 
På tilsagnsarealer kan der altså godt tillades plantearter, som er ikke-støtteberettigede plantearter 
under Enkeltbetalingen. Under visse typer af miljøtilsagn vil der samtidig kunne udbetales 
Enkeltbetaling, hvis arealet retmæssigt dannede grundlag for Enkeltbetaling i 2008. 
 

 Se tabel over tilsagn, hvor der kan opnås Enkeltbetaling under artikel 34, selv om arealet 
ikke opfylder kravene til støtteberettigede arealer i afsnit 5.2 i Vejledning om tilsagn til 5-
årige miljø- og økologiordninger m.m. 2014. 

 
Plejen af tilsagnsarealerne 
 
Tilsagn med start før 2007 
For græsarealer med plejeforpligtelse i MVJ-tilsagn med start før 2007, gælder forskellige krav til 
plejen, som er fastsat i de enkelte tilsagn. Ofte vil der være angivet en obligatorisk 
udbindingsperiode og et nærmere bestemt interval for græsningstryk (antal DE) og/eller et 
obligatorisk antal årlige slæt. 
 
Tilsagn med start 2007 og senere 
For græsarealer med plejetilsagn  med start i 2007 og senere, det vil sige tilskud til: 

 Pleje af græs- og naturarealer (40, 52, 56, 57) og 
 Pleje af vådområder (51)  

gælder, at de skal være omfattet af en drift med afgræsning eller slæt (hvilket er fastsat i de enkelte 
tilsagn) og fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. For 
arealer med Pleje af græs- og naturarealer med forpligtelse til afgræsning kan tilsagnshaver dog i 
stedet vælge forpligtelse til at afgræsse arealerne med 1,5 storkreaturer pr. ha i perioden fra 1. juni 
til 31. august. På arealer med Pleje af vådområder kan der være forpligtelse til afpudsning og 
udtagning af produktion. I disse tilfælde skal arealerne afpudses og fremstå med tæt og lavt 
plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 
 
For græsarealer med tilsagn med start 2009 og senere af typen:  

 Opretholdelse af ændret afvanding (54) 
gælder, at de skal afpudses mindst én gang inden for perioden fra den 1. juli til og med den 31. 
august, og fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 
 
Plantedækket på et tilsagnsareal betragtes som tæt, når vegetationen dækker mere end 50 % af 
overfladen. Dyreveksler er dog tilladt. 
 
På landbrugsarealer, der er omfattet af en af de ovenstående tilsagnstyper, kan plantedækket 
betragtes som lavt, når vegetationen er tydeligt afgræsset og mindre end 40 cm højt. Områder, hvor 
mere end 50 % af vegetationen er over 40 cm, er ikke tilskudsberettiget. 
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På naturarealer, der er omfattet af tilsagn, kan plantedækket betragtes som lavt, hvis det bærer 
tydeligt præg af afgræsning. Dvs. at mindst 50 % af plantedækket skal være tydeligt afbidt. På 
arealer med lynghede skal mindst 50 % af planterne mellem lyngen være holdt nede ved afbidning. 
 
Områder under 100 m2, hvor ovenstående krav om tæt og lavt plantedække ikke er overholdt 
accepteres dog, hvis marken som helhed er plejet i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. 
Uanset reglen om lavt plantedække er det tilladt, at der vokser træer på tilsagnsarealerne, så længe 
der er plantedække under træerne, som kan afgræsses. 
 
For arealer med tilskud til Braklagte randzoner (41) gælder, at randzonen skal være mellem 10 og 
20 meter bred og være beliggende langs et vandløb eller sø over 100 m2 og opretholdes som græs- 
og naturarealer.  Den Braklagte randzone må ikke udnyttes ved afgræsning eller slæt, men skal hvert 
år plejes med afpudsning.  Bemærk også reglerne for de obligatoriske 10 meter randzoner ifølge lov 
om randzoner. 
 


