
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
FødevareErhverv 

RETTELSESBLAD 3: 
 
”Vejledning om Enkeltbetaling 2011”, jf. nyhed om jordbrug af 03.05.2011: Der kan kun udbetales 
Enkeltbetaling til aktive landbrugere 
(Link: http://ferv.fvm.dk/Default.aspx?ID=38870&PID=380492&NewsID=8230&Action=1) 
 
Tekst med rødt markerer ændringer til side 47 – 48 i PDF’en 
 
Enkeltbetaling for arealer med miljøtilsagn 
 
Efter undtagelsesbetingelserne i artikel 34 kan du få Enkeltbetaling for nogle arealer, selv om visse 
støttebetingelser under ordningen Enkeltbetaling ikke er opfyldt. Dette gælder for: 

1. Miljøtilsagn med forpligtigelse til udtagning 
2. Miljøtilsagn til græs- eller naturarealer i Natura 2000 samt vådområder. 

1. Arealer med miljøtilsagn med forpligtigelse til udtagning 
Betingelserne for, at et areal med miljøtilsagn med forpligtigelse til udtagning falder ind under 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 34, ser du herunder. Er følgende betingelser opfyldt, kan du få Enkeltbetaling 
indtil tilsagnsperioden udløber:  

• Der skal retmæssigt være udbetalt støtte under ordningen Enkeltbetaling for arealet i 2008.    
o Læs mere i afsnittet "Retmæssigt udbetalt Enkeltbetaling i 2008"  

• Arealet er omfattet af et miljøtilsagn, der er anført i "Liste over miljøtilsagn med forpligtelse til 
udtagning". Se listen til venstre i menuen.  

• Arealet opfylder alle krav og betingelser i miljøtilsagnet. Desuden er årsagen til, at arealet ikke opfylder 
de almindelige støttebetingelser en direkte konsekvens af betingelserne i tilsagnet.  

• Du er aktiv landbruger, hvilket betyder, at du udfører en landbrugsaktivitet i form af landbrugsproduktion 
eller har minimum 0,30 ha landbrugsjord ud over dine skovarealer.  

o Læs mere i afsnittet "Aktiv landbruger" 

2. Arealer med miljøtilsagn til græs- eller naturarealer i Natura 2000 samt vådområder 
Betingelserne for at et areal med miljøtilsagn til græs- og naturarealer eller vådområder falder ind under 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 34 ser du herunder. Er følgende betingelser opfyldt, kan du få Enkeltbetaling indtil 
tilsagnsperioden udløber: 

• Der skal retmæssigt have været udbetalt støtte under ordningen Enkeltbetaling til arealet i 2008.   
o Læs mere i afsnittet "Retmæssigt udbetalt Enkeltbetaling i 2008"  

• Arealet er omfattet af et miljøtilsagn, der er anført i "Liste over miljøtilsagn til græs- og naturarealer i 
Natura 2000 samt vådområder". Se listen til venstre i menuen.  
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• Arealet opfylder krav og betingelser i miljøtilsagnet. Desuden er årsagen til, at arealet ikke opfylder de 
almindelige støttebetingelser, en direkte konsekvens af betingelserne i tilsagnet.  

• Du er aktiv landbruger, hvilket betyder, at du udfører en landbrugsaktivitet i form af landbrugsproduktion 
eller har minimum 0,30 ha landbrugsjord ud over dine skovarealer.  

o Læs mere i afsnittet "Aktiv landbruger" 

Information om miljø- og økologiordninger  
Du kan finde information om miljø- eller økologiordningerne på FødevareErhvervs hjemme-side.  

• Læs mere i vejledningerne om miljø- og økologiordningerne på FødevareErhvervs hjemmeside  
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