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Naturarealer og naturlignende landbrugsarealer er ikke
støtteberettigede
Landbrugsarealer
Landbrugsarealer er arealer, der er drevet landbrugsmæssigt. Herunder agerjord, permanente græsarealer, arealer
med permanente afgrøder samt udyrkede landbrugsarealer, der overholder GLM.
Naturarealer og naturlignende landbrugsarealer adskiller sig fra landbrugsarealer på en række områder.
Naturlignende landbrugsarealer
Naturlignende landbrugsarealer er arealer, som er vokset ind i en naturlignende tilstand. Det er typisk arealer,
hvor der er en høj forekomst af vådbundsplanter samt § 3-arealer, hvor støttebetingelserne under ordningen
Enkeltbetaling ikke er overholdt.
Naturlignende landbrugsarealer skal i lighed med øvrige landbrugsarealer overholde følgende GLM-krav:
•
•
•

Bekæmpelse af flyvehavre og kæmpebjørneklo
Forbud mod markafbrænding
Beskyttelse af fredede fortidsminder.

Derimod er der ikke krav om slåning af plantedækket på naturlignende landbrugsarealer.
Naturlignende landbrugsarealer vil ofte være i sammenhæng med permanente græsarealer. Vær i denne
forbindelse opmærksom på, at de dele af arealet, hvor støttebetingelserne for græsarealer er overholdt, skal slås
mindst én gang årligt, uanset om der søges støtte for arealerne eller ej.
Arealets beskaffenhed umuliggør ikke overholdelse af GLM, hvorfor det stadig betragtes som landbrugsareal.
Arealerne må afgræsses, der må tages slæt, og arealerne skal ligeledes overholde GLM-slåningskravet for
udyrkede landbrugsarealer samt GLM-kravene vedrørende bekæmpelse af flyvehavre og kæmpe bjørneklo.
Arealet Naturlignende landbrugsarealer er ikke støtteberettigedet under ordningen Enkeltbetaling, har ingen Nnorm og indgår ikke i bedriftens harmoniareal. Arealerne må afgræsses, og der må tages slæt.
Naturarealer
Naturarealer er arealer, som ikke er et landbrugsareal, men i stedet for har karakter af natur. Arealet er således
karakteriseret ved opvækst af træer, buske, krat, stive græsarter, vedplanter og/eller vådbundsplanter samt hedeog mosearealer. Arealet kan også helt eller delvist være dækket af vand i store perioder af året.

Arealets beskaffenhed umuliggør landbrugsmæssig drift af arealerne (og dermed overholdelse af GLM), men
nogle af dem kan afgræsses på visse tidspunkter af året.
Arealet er ikke støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling, har ingen N-norm og indgår ikke i bedriftens
harmoniareal.
Alle arealer, der før 2010 havde tydelig karakter af natur, kan anmeldes eller tages ud af markblok. Hvis der på
intet tidspunkt er landbrugsaktiviteter på arealet, skal der indsendes forslag om markblokændring, så arealet kan
tages ud af markblok. Hvis arealet bliver benyttet til afgræsning, eller det er omfattet af et miljøtilsagn eller
tilsagn om tilskud til skovrejsning, skal det dog være i markblok.
Et landbrugsareal kan anmeldes til kommunen som et naturareal. En godkendt anmeldelse vil fritage arealet for
overholdelse af GLM-reglerne om slåning.
•

Læs mere i afsnittet "Forslag om ændring af markblokke"

Undtagelser til naturarealer og naturlignende landbrugsarealer
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for arealer, der er omfattet af nogle miljøtilsagn og visse projekter
under undtagelsesbestemmelserne i artikel 34.
•
•

Læs mere i afsnittet "Undtagelsesbestemmelserne i artikel 34"
Læs mere i vejledningerne om miljø- og økologiordningerne på FødevareErhvervs hjemmeside

Afgrødekoder og anmeldelse af arealer
I Vejledning til Fællesskema 2011 kan du finde information om, hvilke afgrødekoder arealerne skal anmeldes
med.
•

Gå til Vejledning til Fællesskema 2011

