
Tilsagnstype 4 og 5

Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve op til de almindelige 
regler under grundbetalingsordningen?

ja nej

Må du ifølge tilsagnet bruge op til 80 kgN pr 
ha?

ja nej

Brug afgrødekode 
253 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (80 N)(omdrift)”

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-tilsagn 

(0 N)(omdrift)”

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej udtagning, ej 

landbrugsareal”

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”Omlægningstilskud” (OM), så skal du opdele marken og 
bruge afgrødekode 

249 ”Udnyttet græs ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Ønsker du at bruge arealet som MFO-
markbræmmer?

nej ja

Brug afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”



Tilsagnstype 7

Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve 
op til de almindelige regler under 

grundbetalingsordningen?

ja

nej

ja

Brug afgrødekode 
247 ” Miljøgræs MVJ-
tilsagn (0 N), omdrift”

Brug afgrødekode 
312 ” 20-årig 
udtagning”

Brug afgrødekode 
319 ” MFO-brak, 

Udtagning, ej 
landbrugsareal”

nej

Er der skov på arealet?

Slår du arealet i 
perioden 1. maj 

til 31. juli?

ja

nej

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), så skal du opdele marken og bruge afgrødekode 
329 ” Udyrket areal ved vandboring” eller 323 ”MFO – udyrket areal ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Hvis du søger grundbetaling tæller arealet som brak i beregning af krav 
om flere afgrødekategorier og som MFO-slåningsbrak.

Er tilsagnet fra før 2000 og er der samtidig 
opnået støtte fra Naturstyrelsen til 

skovrejsning?

Brug afgrødekode 314 ” 20-
årig udtagning med tilsagn 
om skovrejsning fra NST” 
eller 311 ”Skovrejsning på 

tidl. landbrugsjord 1”

ja nej

Brug afgrødekode 
313 ” 20-årig 
udtagning af 

agerjord med frivillig 
skovrejsning”

Ønsker du at bruge arealet som MFO-
markbræmmer?

ja

Brug afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

Slår du arealet i 
perioden 1. maj til 

15. september?

nej

nej

ja



Tilsagnstype 8
Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve op til de almindelige 

regler under grundbetalingsordningen?

ja

nej

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 31. juli?

ja

nej

Brug afgrødekode 
312 ” 20-årig udtagning”

ja

nej

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), så skal du opdele marken og bruge 
afgrødekode 

309 ” Udyrket areal ved vandboring” eller 323 ”MFO – udyrket areal ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Brug afgrødekode 
247 ” Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 

N), omdrift”

Brug afgrødekode 
319 ” MFO-brak, Udtagning, 

ej landbrugsareal”

Hvis du søger grundbetaling tæller arealet som brak i beregning af krav om flere afgrødekategorier 
og som MFO-slåningsbrak.

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 15. september?

Ønsker du at bruge arealet som MFO-
markbræmmer?

ja

Brug afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

nej



Tilsagnstype 9

Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve op til de almindelige 
regler under grundbetalingsordningen?

ja nej

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-tilsagn 

(0 N)(omdrift)”

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), så skal 
du opdele marken og bruge afgrødekode 

249 ”Udnyttet græs ved vandboring”, 309 ” Udyrket areal ved vandboring” eller 323 ” MFO-
udyrket areal ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej udtagning, ej 

landbrugsareal”
Søger du grundbetaling under artikel 32 skal 

arealet slås der hvor det er muligt.

Ønsker du at bruge arealet som MFO-
markbræmmer?

ja

Brug afgrødekode 
329 ” MFO-markbræmmer, 

miljøtilsagn”

nej



Tilsagnstype 13

Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve op til 
de almindelige regler under grundbetalingsordningen?

ja

nej

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 31. juli?

ja

nej

Brug afgrødekode 
317 ” Vådområder 
med udtagning”

ja

nej

Brug afgrødekode 
319 ” MFO-brak, 

Udtagning, ej 
landbrugsareal”

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 15. september?

Er tilsagnet med udtagningsforpligtelse?
ja

Er arealet et naturlignende areal, der 
ikke kan leve op til de almindelige regler 

under grundbetalingsordningen?

ja nej

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-tilsagn 

(0 N)(omdrift)”
Bemærk at hvis du søger grundbetaling 

skal arealet slås i perioden 1. august til 15. 
september og må ikke slås i perioden 1. 

maj til 31. juni

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej udtagning, 

ej landbrugsareal”
Søger du grundbetaling under 

artikel 32 skal arealet slås der hvor 
det er muligt.

nej

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), så skal du opdele marken og bruge afgrødekode 
249 ”Udnyttet græs ved vandboring”, 309 ” Udyrket areal ved vandboring” eller 323 ” MFO-udyrket areal ved vandboring” på den delmark med 

vandboringen på.

Hvis du søger grundbetaling tæller arealet som brak i beregning af krav om 
flere afgrødekategorier og som MFO-slåningsbrak.

Ønsker du at bruge arealet som 
MFO-markbræmmer?

ja

Brug 
afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

nej

Ønsker du at bruge arealet som 
MFO-markbræmmer?

Brug 
afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

nej
ja



Tilsagnstype 16

Er arealet et naturlignende areal, der ikke kan leve op til 
de almindelige regler under grundbetalingsordningen?

ja

nej

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 31. juli?

ja

nej

Brug 
afgrødekode 

317 ” 
Vådområder 

med udtagning”

ja

nej

Brug afgrødekode 
319 ” MFO-brak, 

Udtagning, ej 
landbrugsareal”

Slår du arealet i perioden 1. 
maj til 15. september?

Er tilsagnet med udtagningsforpligtelse?

ja

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0 N)(omdrift)”
Bemærk at hvis du søger grundbetaling 
skal arealet slås i perioden 1. august til 

15. september og må ikke slås i 
perioden 1. maj til 31. juni

nejHar der været græs på arealet i 5 år eller 
mindre da du indgik i et tilsagn?

ja nej

Søger du grundbetaling eller vil arealet kunne leve op til 
de almindelige  regler for grundbetaling?

nej

Brug 
afgrødekode 

254 ”Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 

N)(permanent)”

Brug 
afgrødekode 

247 ”Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N)(omdrift)”

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej 
udtagning, ej 

landbrugsareal”

ja

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), så skal du opdele marken og bruge afgrødekode 
248 ”Permanent græs ved vandboring”, 

309 ”Udyrket areal ved vandboring” eller 323 ” MFO-udyrket areal ved vandboring” 
på den delmark med vandboringen på.

Hvis du søger grundbetaling tæller arealet som brak i beregning af krav om flere afgrødekategorier 
og som MFO-slåningsbrak.

Ønsker du at bruge 
arealet som MFO-
markbræmmer?

Brug 
afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

ja

Ønsker du at bruge 
arealet som MFO-
markbræmmer?

nej

Brug 
afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

ja



Tilsagnstype 56, 57, 66 og 67

Har der været tilsagn på arealet siden 
1. september 2004?

ja nej

Søger du grundbetaling under de almindelige 
grundbetalingsbetingelser, eller vil arealet kunne leve op til 

disse betingelser?

nej

Brug afgrødekode 
254 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0 N)(permanent)”

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0 N)(omdrift)”

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej udtagning, ej 

landbrugsareal”

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), eller 
fastholdelse af vådområder, så skal du opdele marken og bruge afgrødekode 248 ”Permanent græs ved 

vandboring” eller 249 ”Udnyttet græs ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Har der været græs på arealet i mere 
end 5 år før du indgik i et tilsagn?

ja

ja

nej

Ønsker du at bruge 
arealet som MFO-
markbræmmer?

nej

Brug afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

ja



Tilsagnstype 54 og 64

Har der været tilsagn på arealet siden 
1. september 2004?

ja nej

Søger du grundbetaling under de almindelige 
grundbetalingsbetingelser, eller vil arealet kunne leve op til 

disse betingelser?

nej

Brug afgrødekode 
254 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0 N)(permanent)”

Brug afgrødekode 
247 ”Miljøgræs MVJ-

tilsagn (0 N)(omdrift)”

Brug afgrødekode 
318 ”MVJ ej udtagning, ej 

landbrugsareal”
Søger du grundbetaling under artikel 

32 skal arealet slås der hvor det er 
muligt.

Hvis der er en vandboring på arealet og du samtidig søger om ”omlægningstilskud” (OM), eller fastholdelse af 
vådområder, så skal du opdele marken og bruge afgrødekode 248 ”Permanent græs ved vandboring” eller 249 

”Udnyttet græs ved vandboring” på den delmark med vandboringen på.

Har der været græs på arealet i mere 
end 5 år før du indgik i et tilsagn?

ja

ja

nej

Ønsker du at bruge 
arealet som MFO-
markbræmmer?

nej

ja

Vælg afgrødekode 
329 ” MFO-markbræmmer, 

miljøtilsagn”
Bemærk at du ikke får udbetaling på tilsagnet 

når du vælger denne afgrødekode



Tilsagnstype 50 og 55

Søger du grundbetaling under de almindelige regler?

nej

Havde der været græs på arealet i mere 
end 5 år da du indgik i tilsagnet?

Ønsker du arealet skal tælle som afgrødekategorien brak under 
grundbetalingsordningens grønne krav om flere afgrødekategorier, 

MFO-slåningsbrak eller MFO-markbræmmer?

Vælg 
afgrødekode 

247 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N), omdrift”

Vælg afgrødekode 
310 ”

Slåningsbrak”
Eller 338 ”brak, 
forårsslåning”

ja

ja

Vælg afgrødekode 
318 ” MVJ ej 
udtagning, ej 

landbrugsareal”
Søger du grundbetaling under 

artikel 32 skal arealet slås der hvor 
det er muligt.

nej

Vælg 
afgrødekode 

254 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 

N), permanent”

MFO-
slåningsbrak

Havde der været græs på arealet i 
mere end 5 år da du indgik i tilsagnet?

Er det et landbrugsareal som kan leve 
op til de almindelige regler for 

grundbetaling?

Vælg 
afgrødekode 

247 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N), omdrift”

nej

nejja

ja

Vælg afgrødekode 
308 ” MFO-

slåningsbrak”
Eller 339 ”MFO brak, 

forårsslåning

MFO-
markbræmmer?

nej

Vælg 
afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

Slåningsbrak



Tilsagnstype 74,75, 76 og 77

Søger du grundbetaling under de almindelige regler?

nej

Havde der været græs på arealet i mere 
end 5 år da du indgik i tilsagnet?

Ønsker du arealet skal tælle som afgrødekategorien brak under 
grundbetalingsordningens grønne krav om flere afgrødekategorier, 

MFO-slåningsbrak eller MFO-markbræmmer?

Vælg 
afgrødekode 

247 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N), omdrift”

Vælg afgrødekode 
310 ”

Slåningsbrak” eller 
338 ”brak, 

forårsslåning”

ja

ja

Vælg afgrødekode 
318 ” MVJ ej 
udtagning, ej 

landbrugsareal”
Søger du grundbetaling under 
artikel 32 skal arealet slås der 

hvor det er muligt.

nej

Vælg 
afgrødekode 

254 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 

N), permanent”

MFO-
slåningsbrak

Hvade der været græs på arealet i 
mere end 5 år da du indgik i tilsagnet?

Er det et landbrugsareal som kan leve 
op til de almindelige regler for 

grundbetaling?

Vælg 
afgrødekode 

247 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N), omdrift”

nej

nejja

ja

Vælg afgrødekode 
308 ” MFO-slåningsbrak” 

eller 339 ”MFO brak, 
forårsslåning”

Bemærk at du ikke får udbetaling på tilsagnet 
når du vælger denne afgrødekode

MFO-
markbræmmer?

nej

Vælg afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”
Bemærk at du ikke får 

udbetaling på tilsagnet når du 
vælger denne afgrødekode

Slåningsbrak



Tilsagnstype 78

Søger du grundbetaling under de almindelige regler?

nej

Havde der været græs på arealet i mere end 5 år da 
du indgik i tilsagnet?

Ønsker du arealet skal tælle som afgrødekategorien brak under 
grundbetalingsordningens grønne krav om flere afgrødekategorier, MFO-

slåningsbrak eller MFO-markbræmmer?

Vælg 
afgrødekode 

247 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 
N), omdrift”

ja

Vælg afgrødekode 
316 ” Udtagning med 

fastholdelse, ej 
landbrugsareal”

Søger du grundbetaling under artikel 32 
skal arealet slås der hvor det er muligt.

ja

nej

Vælg 
afgrødekode 

254 ” Miljøgræs 
MVJ-tilsagn (0 

N), permanent”

Søger du grundbetaling under 
art. 32?

nej

Skal arealet tælle med som som brak i 
beregning af krav om flere afgrødekategorier 
og som MFO-slåningsbrak.

ja

nej

Vælg afgrødekode 
319 ” MFO-brak, 

Udtagning, ej 
landbrugsareal ”

Bemærk at du ikke får udbetaling på tilsagnet 
når du vælger denne afgrødekode

ja

Vælg afgrødekode 
329 ” MFO-

markbræmmer, 
miljøtilsagn”

Bemærk at du ikke får udbetaling på 
tilsagnet når du vælger denne afgrødekode

MFO-
slåningsbrak

MFO-markbræmmer?Slåningsbrak nej

Vælg afgrødekode 
308 ” MFO-

slåningsbrak” eller 339 
”MFO brak, 

forårsslåning”
Bemærk at du ikke får udbetaling på 

tilsagnet når du vælger denne 
afgrødekode

Vælg 
afgrødekode 

310 ”
Slåningsbrak” 

eller 338 ”brak, 
forårsslåning”


