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1 Introduktion 
Denne vejledning beskriver hvilke 5-årige miljø- og økologiordninger, der kan søges i 2012. Desu-

den beskrives generelle og nye regler, der gælder for de nye og for de allerede eksisterende tilsagn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan i 2012 søge om tilsagn til følgende 5-årige miljø- og økologiordninger: 

 

Miljøordning 

 

 Pleje af græs- og naturarealer 

Arealerne skal plejes ved afgræsning eller slæt. Ingen brug af gødning eller plantebeskyttel-

sesmidler. 

 

Økologiordninger 

 

 Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (MB) 

Nedsat brug af kvælstof og ingen brug af plantebeskyttelsesmidler på arealer med juletræer 

og pyntegrønt i kort omdrift.  

 

 Omlægningstilskud (OM) 

Til økologer, der omlægger konventionelle marker til økologisk drift. 

OBS! Ændringer i 2. udgave af vejledningen  

 Afsnit 1.4.5 om nye KO-krav er opdateret. 

 Side 7. Områdeudpegning. Arealer der indgår i et LIFE-Nature projekt er ikke et ud-

pegningsgrundlag. 

 Side 20. Tilskudssatser for tilsagn i perioden fra 2007 til 2011 er 1.400 kr.  pr. ha for 

afgræsning og 800 kr. pr. ha for slæt. Disse satser er uændrede. 

 Afsnit 3.4. Det præciseres, at Miljøbetinget tilskud ikke kan kombineres med Støtte til 

Afgrødevariation. 

 Side 46. Tabel med regler for gødningsplan. Der er også krav om gødningsplan for ti l-

sagnstype 55, Fastholdelse af vådområder, GV. 

 Afsnit 5.15 om revisionsklausul er opdateret.  

 

Ændringer i 3. udgave af vejledningen 
 Ansøgningsfristen ændres til 30. april 

 Afsnit 1.4.5 revideres pga. at krydsoverensstemmelseskrav (minimumskrav) vedr. 

plantebeskyttelsesmidler indføres pr. 18. marts 2012. 

 Bilag 3 om Udkast til minimumskrav for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler fje r-

nes, da kravene indføres pr. 18. marts 2012, jf. ovenstående.  

 

Ændringer i 4. udgave af vejledningen 

 Ansøgningsfristen er ændret til 8. maj. 

 Afsnit 2.17.2. Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer kan nu også søges på om-

driftsgræs. 

 Afsnit 2.2. Fodnote 2 er tilrettet. 

 Afsnit 2.7. Det er ikke et tilsagnsgrundlag, at et areal indgår i et LIFE-Nature projekt. 

Det er udelukkende grundlag for, at tilsagnet kan kombineres med Enkeltbetaling, se 

afsnit 2.2. 
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Miljø- og økologiordningerne administreres af Center for arealtilskud. Ordningerne er en del af 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 og skal fremme det overordnede formål om at skabe varierede 

landskaber med rig natur, mere økologi og rent miljø. Du kan læse mere om Landdistriktsprogra m-

met på www.landdistriktsprogram.dk. 

 

1-årig særlig miljøstøtte 

Ud over de 5-årige tilsagn, der beskrives i denne vejledning, kan du søge om 1-årig særlig miljø-

støtte. Du kan læse mere om disse ordninger i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68.  

 

De 1-årige støtteordninger skal søges på side 2.b i Fællesskema 2012. Du kan finde Vejledning til 

Fællesskema 2012 på http://naturerhverv.fvm.dk/faellesskema. 

1.1 Hvem kan få tilskud 

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan få tilskud under miljø- og økologiordningerne, så læn-

ge de driver arealerne, der søges tilsagn om tilskud til. Hvis arealerne overgår til ny ejer eller for-

pagter, skal tilsagnet producentskiftes, se afsnit 5.3. 

 

Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge tilsagn. Bedriften om-

fatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 

1.2 Minimumskrav 

Hvis du søger om enkeltbetaling og særlig miljøstøtte til dine arealer, er der krav om at du skal s ø-

ges om støtte til minimum 2 ha, eller du skal modtage husdyrpræmier svarende til minimum 300 

euro. Disse minimumskrav er ikke gældende for miljø- og økologitilsagn. Dog skal en mark udgøre 

et sammenhængende areal på mindst 0,3 ha for at opnå tilsagn om tilskud.  

1.3 Ansøgning om nyt tilsagn 

Ansøgning om nyt tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger skal ske på side 4.c i Fællesskema 

2012. Ud over side 4.c skal du som minimum udfylde og indsende side 1.a, 1.b, 1.c og 2.a i Fælles-

skemaet samt indtegne de marker, du søger tilsagn til  i Internet Markkort 2.0 (IMK 2.0). Fælles-

skema og markkort skal være modtaget eller registreret elektronisk af NaturErhvervstyrelsen senest 

8. maj 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 Læs mere om Fødevareministeriets Tast selv-service. 
http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service. 

 

Det er kun de ansøgere, der i 2011 hverken benyttede Elektronisk Fællesskema (EHA) eller Fødeva-

reministeriets Internet Markkort, som i 2012 kan indsende Fællesskema og markkort i papirudgaver. 

Du kan finde Vejledning til Fællesskema 2012 på http://naturerhverv.fvm.dk/faellesskema. 

 

BEMÆRK at alle ansøgere i 2012 skal indsende Fællesskema og markkort elektronisk. Dette 

sker via Fødevareministeriets Tast selv-service, som det nye Internet Markkort 2.0 er en del 

af. Du kan enten selv anvende Tast selv-service eller du kan give fuldmagt til din konsulent.  

 

http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service.aspx?ID=47622
http://naturerhverv.fvm.dk/faellesskema


 

 

Introduktion 

5 

 

Det er vigtigt altid at sætte sig ind i reglerne. Bemærk også at hvis du søger en gentegning af et 

tilsagn der udløber i 2012, kan reglerne have ændret sig fra det oprindelige tilsagn. Det er altid b e-

tingelserne i det aktuelle tilsagn, der er gældende.  

1.4 Nyt siden sidst 

1.4.1 Braklagte randzoner 

Der kan i 2012 ikke søges nyt tilsagn om tilskud til Braklagte randzoner langs vandløb og søer.  

 

1.4.2 Nye 5-årige tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer  

Enkeltbetaling 

Der kan kun søges Enkeltbetaling til et tilsagnsareal i den 5-årige tilsagnsperiode, hvis arealet 

- er en gentegning af et græstilsagn med udløb den 31. august 2012, 

- indgår i et vådområdeprojekt (under LDP) eller 

- indgår i et LIFE-Nature projekt. 

 

Hvis marken ikke er omfattet af gentegning, indgår i et vådområdeprojekt eller indgår i et LIFE-

Nature projekt, er det altså ikke muligt at søge Enkeltbetaling for den pågældende mark i den 5-

årige tilsagnsperiode. Undtaget er dog ansøgningsåret 2012, hvor tilsagnet starter den 1. september.  

 

 

 

 

 

 

Områdeudpegning 

Områdeudpegningen og tilskudssatserne er ændret. Der kan nu søges tilsagn i alle Natur a 2000-

områder, og udpegningen af særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer (Natur-

perler) er udvidet med 1.200 ha.  

Der kan således i 2012 søges om tilskud til 5-årig Pleje af græs- og naturarealer på arealer, hvor 

mindst 50 % af marken opfylder en eller flere af følgende betingelser:  

- arealet ligger indenfor Natura 2000-område 

- arealet indgår i et Natura 2000-projekt  

- arealet er registreret som et § 3 areal  

- arealet er udpeget som ”Naturperle” 

- arealet er omfattet af gentegning af græstilsagn 

- arealet indgår i et vådområdeprojekt (under LDP) 

 

Udpegningerne kan ses på IMK 2.0.  

 

Tilskudssatser 

I 2012 hæves tilskudssatserne til 2.000 kr. pr. ha for afgræsning og 1.000 kr. pr. ha for slæt. Mulig-

heden for at søge Enkeltbetaling bortfalder samtidig.  

 

For alle gentegninger af græstilsagn og arealer, der indgår i et vådområdeprojekt eller et LIFE-

Nature projekt, bevares dog muligheden for at søge Enkeltbetaling, og tilskudssatserne er 1.650 kr. 

pr. ha for afgræsning og 900 kr. pr. ha for slæt. For at opretholde retten til at kombinere Enkeltbeta-

ling med tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer er det en forudsætning, at du søger 

Enkeltbetaling til arealet i 2012. Hvis du på disse arealer ikke ønsker at søge Enkeltbetaling i hele 

den 5-årige tilsagnsperiode og opnå det højere tilskud, skal du undlade at søge Enkeltbetaling for 

arealet i 2012.  

BEMÆRK at det fortsat er muligt at søge Enkeltbetaling i kombination med eksisterende 

tilsagn. 
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Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer udgør således med / uden Enkeltbetaling: 

 1.650 / 2.000 kr. pr. ha på arealer, der plejes med afgræsning  

    900 / 1.000 kr. pr. ha på arealer, der plejes med slæt med mulighed for afgræsning 

 3.350 kr. pr. ha for Naturperler 

 

Tilskudssatsen gælder for hele tilsagnsperioden.  

 

Valgmulighed ved afgræsning 

Der indføres mulighed for at vælge imellem to forpligtelser ved afgræsning: 

 Afgræsning med krav om tæt og lavt plantedække den 31. august 

 Afgræsning med krav om mindst 1,5 storkreaturer pr. ha kontinuerligt i perioden 1. juni til 

31. august 

 

Du skal for hvert udbetalingsår angive i Fællesskemaet, hvilken af de to forpligtelser, du vælger at 

opfylde. Dette skal du gøre første gang i Fællesskema 2013. 

 

Valgmuligheden gælder ikke, hvis der søges fuglevenligt tillæg. Her er der altid krav om tæt o g lavt 

plantedække den 31. august. 

 

Nye betingelser for fuglevenlig drift 

Der er ikke længere forbud mod afgræsning i juni måned. Men afgræsning i juni måned skal ske ved 

højst 1,2 storkreatur pr. ha. Tillægget for fuglevenlig drift udgør som hidtil 600 kr. pr. ha. 

1.4.3 Præcisering af kravet om jordbrugsmæssig udnyttelse i gamle MVJ-tilsagn 

Forpligtelsen til jordbrugsmæssig udnyttelse ved årlig afgræsning eller ved at høste et eller f lere 

årlige slæt i MVJ-tilsagn skal fremover være opfyldt inden tilsagnsåret udløber, dvs. inden 31. au-

gust. Hvis forpligtelsen ikke kan opfyldes inden 31. august, skal du søge om dispensation. 

 

For tilsagn om tilskud til Ændret afvanding er der mulighed for at søge dispensation fra forpligtel-

sen til jordbrugsmæssig udnyttelse i resten af tilsagnsperioden, hvis afvandingsforholdene hindrer 

det, og hvis det kan godtgøres, at dette er en konsekvens af betingelserne i tilsagnet.  

1.4.4 Nye kontrolregler for miljø- og økologitilsagn fra 2007 og frem 

I medfør af artikel 16 og 18 i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011om kontrol og krydsover-

ensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne er der indført 

nye retningslinjer for nedsættelse af tilskud, hvis der ved kontrol registreres overtrædelse  af til-

sagnsbetingelserne. Læs mere herom i kapitel 6. 

 

 

 

 

1.4.5 Nye Krydsoverensstemmelseskrav for bedrifter, der er omfattet af et Miljø- eller 
Økologitilsagn 

Der er pr. 18. marts 2012 indført en række bestemmelser vedrørende plantebeskyttelsesmidler, der 

allerede er gældende i anden lovgivning, som særlige KO-krav (krydsoverensstemmelses-krav). De 

nye KO-krav vil få virkning for 5-årige og 20-årige Miljø- og Økologitilsagn, som er givet under 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Dette omfatter følgende ordninger: 

 Omlægning til økologisk jordbrug 2007, 2009, 2010 

 Miljøbetinget tilskud 2007, 2009, 2010 

For tilsagn med start før 2007 er kontrolreglerne uændrede. 
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 Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder fra 2007 

 Tilskud til fastholdelse af vådområder fra 2010 

 Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer fra 2007 og 2010  

 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer fra 2007, 2010 og 2011 

 Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding fra 2008 og 2010 

Ud over en KO-baseret nedsættelse vil en overtrædelse af et eller flere af KO-kravene medføre en 

10 % reduktion af tilskuddet i de støtteordninger, der er omfattet af denne vejledning ..  

 

 

 

 

 

De nye KO-krav omfatter også bedrifter, der søger de 1-årige særlige miljøstøtteordninger hen-

holdsvis Ekstensivt landbrug og Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer.  

Kravene fremgår af Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelseskrav 2012, marts 2012 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledning.aspx?ID=22450. 

NaturErhvervstyrelsen anser de nye krav som en stramning af bestemmelserne for de eksisterende 

Miljø- og Økologitilsagn. For disse tilsagn har tilsagnshaver derfor mulighed for at benytte sig af 

den såkaldte revisionsklausul, se afsnit 5.15. Det betyder, at en tilsagnshaver, der ikke kan accepte-

re tilpasningen efter ikrafttræden af de særlige KO-krav kan  ophøre med  tilsagnet med virkning fra 

1. september 2011. Erklæring om ophør skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest den 

8. maj 2012,  Der skal  anvendes en særlig erklæring, der er  lagt  på NaturErhvervstyrelsen hjem-

meside, http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledninger_for_miljoeog_oekologi.aspx?ID=78478. 

Ophøret får virkning for alle marker i tilsagnet, og det betyder, at fremtidige udbetalinger på tilsag-

net, herunder årets udbetaling for tilsagnsåret 1. september 2011 - 31. august 2012 bortfalder. 

Hvis en tilsagnshaver, der ønsker ophør af sit tilsagn, indsender fællesskema 2012 inden de nye 

KO-krav er vedtaget, skal tilsagnshaver derfor fortsat anmode om udbetaling på de pågældende ti l-

sagn, og så efterfølgende indsende erklæring om ophør af tilsagnet.  

 

Tilsagnshavere, der vælger at opsige et gammelt tilsagn, har mulighed for at tegne et nyt tilsagn 

med virkning fra 1. september 2012 eller søge om særlig miljøstøtte under artikel 68 i 2012. Be-

mærk, at hvis tilsagnshaver opsiger et græsningstilsagn, og efterfølgende søger om et nyt græs-

ningstilsagn fra den 1. september 2012, vil arealerne ikke kunne blive omfattet af gentegning, og et 

nyt græsningstilsagn kan derfor ikke kombineres med Enkeltbetaling.  

 

 

 

1.4.6 Ændrede regler for producentskifte 

Reglen om bortfald af årets tilskud ved forsinket indsendelse af erklæring om producentskifte bor t-

falder. 

 

Herefter gælder at Erklæring om producentskifte skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 

den dag, hvor førstkommende frist for indsendelse af Fællesskemaet udløber
1
. Hvis denne frist ikke 

overholdes, vil erklæringen dog stadig blive betragtet som rettidigt modtaget hvis:  

                                                      
1
 Hvis producentskiftet sker mindre end 8 uger før den førstkommende frist for enkeltbetaling, skal det dog 

først være modtaget senest 8 uger efter overdragelsen.  

En evt. nedsættelse af tilskud pga. en overtrædelse af disse regler modregnes ikke i enkel t-

betalingen. 

 

For tilsagn med start før 2007 er KO-kravene uændrede. Disse tilsagn kan derfor ikke omfattes 

af erklæring om ophør. 

 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledning.aspx?ID=22450
http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledninger_for_miljoeog_oekologi.aspx?ID=78478
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 erhverver rettidigt har indberettet de tilsagnsmarker, som han har overtaget, i sit Fællesske-

ma på markplanen og på side 4a og 

 erklæring om producentskifte indsendes indenfor en frist, som fastsættes af Na-

turErhvervstyrelsen. 

 

Hvis erklæring om producentskifte ikke er modtaget rettidigt, bortfalder tilsagnet med krav om ti l-

bagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

 

 

 

 

 

 

1.4.7 Ny afgrødekode 
Som noget nyt er der i 2012 indført en afgrødekode du skal bruge, hvis du søger tilsagn til en mark, 

som du endnu ikke har rådighed over, men får rådighed over inden 1. september. Koden er 888. I 

IMK 2.0 skal du tegne marken og angive afgrødekode 888. Vær opmærksom på, at hvis marken bli-

ver tilføjet til din markplan på side 2.a, skal du efterfølgende slette den fra markplanen – ellers vil 

det udløse en krydskontrol. 

 

Der er desuden indført en afgrødekode 906, der skal bruges, hvis du ønsker at afmelde et areal . Dvs. 

at arealet skal henligge som natur (undtaget fra GLM-krav), og ikke må udnyttes landbrugsmæssigt 

i 5 år. Denne afgrødekode kan ikke bruges i forbindelse med miljøtilsagn.  

 

Du kan læse mere om ovenstående afgrødekoder i Vejledning til Fællesskema 2012.  

1.5 Opbygning af vejledningen  

Denne vejledning er opbygget så kapitel 2-4 beskriver hver sin støtteordning:  

 

 Kapitel 2 omhandler nye tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. 

 

 Kapitel 3 omhandler nye tilsagn om Miljøbetinget tilskud (MB).  

 

 Kapitel 4 omhandler nye tilsagn om tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (OM).  

 

 

Kapitel 5-8 beskriver fælles regler for ordningerne: 

 

 Kapitel 5 omhandler generelle forhold, der gælder på tværs af ordningerne, fx udbetaling af 

tilskud og producentskifte. Kapitel 5 beskriver desuden eksisterende og nye regler, der gæl-

der for tilsagn om tilskud til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger givet i 2005 og tidlige-

re. 

 

 Kapitel 6 omhandler forhold og regler i forbindelse med kontrol.  

 

 Kapitel 7 indeholder retsgrundlaget for landdistriktsordningerne. 

 

 Kapitel 8 indeholder relevante adresser. 

 

Det er vigtigt, at du både læser kapitlet om det tilsagn, du ønsker at søge, samt de generelle kapitler.

Økologiske producenter, skal være opmærksomme på, at de skal indsende producentskifteske-

maet straks efter overdragelsen jf. reglerne for økologiautorisation.  
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2 Nyt 5-årigt tilskud til Pleje af græs- og naturarealer  
 

I denne ordning gives der tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Du kan vælge forpligtelse til 

afgræsning eller forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning. Arealerne må ikke tilføres plan-

tebeskyttelsesmidler og gødning bortset fra det, der efterlades af græssende husdyr.  Tilsagnet løber 

fra 1. september 2012 til 31. august 2017.   

2.1 Formål 

Formålet med ordningen er at sikre, at prioriterede arealer indenfor og udenfor Natura 2000 -

områder, drives som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig af-

græsning eller slæt. Dette med henblik på at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforholdene 

og biodiversiteten, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse arter omfattet af habitatdi-

rektivets bilag IV.  

2.2 Kombination med Enkeltbetaling 

Der kan kun søges Enkeltbetaling til arealerne i den 5-årige tilsagnsperiode, hvis der bliver søgt 

Enkeltbetaling til markerne i 2012 og hvis 

- markerne er omfattet af en gentegning af eksisterende tilsagn med udløb den 31. august 

2012, 

- arealerne indgår i et vådområdeprojekt, eller 

- arealerne indgår i et LIFE-Nature projekt. 

 

Er markerne ikke omfattet af ovenstående er det ikke muligt at søge Enkeltbetaling til arealerne i 

den 5-årige tilsagnsperiode. Undtaget er dog ansøgningsåret 2012, hvor tilsagnet starter den 1. se p-

tember.  

 

Støttesatsen for tilsagn der kombineres med Enkeltbetaling er lavere end støttesatsen for tilsagn der 

ikke kombineres med Enkeltbetaling. 

 

 

 

 

 

I tabellen på næste side kan du se en oversigt over, hvor det er muligt at kombinere tilskud med 

Enkeltbetaling. Skemaet omfatter også den 1-årige særlige støtte til Pleje af EB-støtteberettigede 

græsarealer. Læs mere herom i Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

For arealer med tilsagn indgået før 2012 er det fortsat muligt at søge Enkeltbetaling.  
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Type Ordning Krav til arealet Kan du 

få EB 

Tilskudssats 

afgræsning/slæt 

5 år Pleje af græs- og 

naturarealer  

Arealer i Natura 2000-område, ud-

peget som Naturperle eller registre-

ret som § 3 beskyttet natur 

Nej 
2.000 / 1.000 

kr./ha
1
 

5 år Pleje af græs- og 

naturarealer 

Gentegning af græstilsagn, arealer 

der indgår i et vådområdeprojekt 

eller arealer der indgår i et LIFE-

Nature projekt 

Ja
2
 

1.650 / 900 

kr./ha
1 

1 år 
Pleje af EB-

støtteberettigede 

græsarealer 

Arealet skal være støtteberettiget til 

under ordningen Enkeltbetaling 
Ja 1.650 / 900 kr./ha 

2.3 Hvad kan du få i tilskud                      

Ved forpligtelse til afgræsning                                       2.000 / 1.650 kr./ha 

     

Ved forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning        1.000 /   900  kr./ha 

              

Ved forpligtelse til afgræsning i Naturperler, se afsnit 2.4                                  3.350 kr./ha   

  

Tillæg for fuglevenlig drift, se afsnit 2.5                       600 kr./ha                                                                                         

 

Bemærk at tilskud kan reduceres pga. EU’s udbetalingsloft, se afsnit 5.1.3. 

2.4 Naturperler  

Særligt værdifulde og svært tilgængelige græs og naturarealer 
Efter indstilling fra Naturstyrelsen er der udpeget en række særligt værdifulde naturområder (Natur-

perler), hvor omkostningerne til afgræsning er væsentligt større end på øvrige arealer. Det drejer sig 

om i alt ca. 2.500 ha. Arealerne kan ses på Internet Markkort 2.0 (IMK 2.0) 

http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service. På disse arealer er der kun mulighed for forpligtelse til 

afgræsning.  

2.5 Særlig fuglevenlig drift 

NaturErhvervstyrelsen har udpeget 2.068 ha, hvortil der kan søges om et årligt tillæg, hvis arealerne 

drives særligt fuglevenligt. Arealerne kan ses på IMK 2.0 http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-

service.  

                                                      
1 
For ”Naturperler” er tilskudssatsen  3.350 kr./ha. 

2
 Hvis der ikke søges Enkeltbetaling til arealet i ansøgningsåret , får marken dog tildelt et tilsagn med den 

høje støttesats. 

 

http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service.aspx?ID=47622
http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service.aspx?ID=47622
http://naturerhverv.fvm.dk/tast_selv-service.aspx?ID=47622
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2.6 Forpligtelser 

2.6.1 Forpligtelse til afgræsning  

Fra 1. juni til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med afgræsning, således at arealerne i 

deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden har været omfattet af afgræsning og fremstår 

som afgræssede. Helårsafgræsning er tilladt, i det omfang tilsagnsbetingelserne overholdes . 

 

Der kan vælges imellem to forpligtelser: 

 

 Arealerne skal i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå afgræsset og 

med tæt og lavt plantedække. Beskrivelse af tæt og lavt plantedække findes i afsnit 2.8. 

 Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 storkreatur pr ha i perioden fra 1. juni til 31. au-

gust. (Kan ikke vælges ved fuglevenligt tillæg).  

 

Når du årligt anmoder om udbetaling, skal du angive i Fællesskemaet, hvilken type forpligtelse du 

vælger for hver enkelt tilsagnsmark det pågældende år. Første anmodning om udbetaling skal ske i 

2013. 

 

Hvis du søger fuglevenligt tillæg, kan du ikke vælge forpligtelse til afgræsning med 1,5 storkreat u-

rer pr. ha. Da skal du altid opfylde kravet om tæt og lavt plantedække den 31. august.  

 

Fra 21. juni til 31. august må slåning af plantedækket kun ske i form af slæt, der gennemføres som 

en naturlig del af driften med afgræsning. Afpudsning må kun gennemføres efter afgræsning. Af-

græsning er tilladt hele året, undtaget er dog arealer med tillæg til særlig fuglevenlig drift.  

2.6.2 Forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning 

Fra 21. juni til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med slæt, med afgræsning, eller med 

afgræsning og slæt. Slæt og afgræsning skal ske sådan, at arealerne i deres helhed fremstår med tæt 

og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden.    

 

Uanset forpligtelse gælder 
Fra 1. maj til 20. juni må arealerne ikke slås.  

 

Hvis der er fare for krydsbestøvning mellem arealerne med frøafgrøder inden for de afstande, som 

er fastsat i certificeringsreglerne, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra 

den berørte frøavler. 

2.6.3 Særlig fuglevenlig drift 

For arealer med særlig fuglevenlig drift gælder specielle regler i forhold t il slæt-, afpudsnings- og 

afgræsningsperiode. Disse arealer må ikke afgræsses i perioden fra 1. februar til 31. maj. Hvis area-

lerne afgræsses i juni måned, må der maksimalt afgræsses med 1,2 storkreatur. Der er forbud mod 

slåning i perioden fra 1. maj til og med 14. juli. Arealerne skal fremstå med tæt og lavt plantedække 

den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 

2.7 Hvilke arealer kan få tilsagn  

Du kan søge tilsagn på arealer der: 

 indgår i et Natura 2000-projekt med rydning eller hegning, 

 ligger indenfor Natura 2000-område, 

 er udpeget som særligt værdifuldt og svært tilgængeligt  (Naturperler),  
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 er registreret som § 3
1
 den 31. januar 2012 på Danmarks Miljøportal, 

 er omfattet af gentegning af græstilsagn eller 

 indgår i et vådområdeprojekt (under LDP). 

For at en mark kan opnå tilsagn, skal de arealer, hvor en eller flere af ovenstående betingelser er 

opfyldt, i alt udgøre mindst 50 % af markens areal.  

 

Du kan se de forskellige udpegninger på IMK 2.0 under Korttemaer. Natura 2000, § 3 og Naturper-

ler finder du under Naturtemaer, og eksisterende miljøtilsagn finder du under Landskabselementer 

(Miljøtilsagn type 12, 50 og 55 samt Miljøtilsagn øvrige typer). 

2.7.1 Udpegninger 

Naturstyrelsen udpeger: 

 arealer indenfor Natura 2000-områder som særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje (til 

brug ved prioritering), 

 særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer inden for og uden for Natura 

2000 (Naturperler), og 

 arealer, hvortil der kan søges om et årligt tillæg for særlig fuglevenlig drift,  

 

Senest 1. februar 2012 offentliggør NaturErhvervstyrelsen på www.naturerhverv.dk de arealudpeg-

ninger, der er gældende for ansøgningsperioden. Ansøgningsperioden løber fra den 1. februar til den 

8. maj 2012. 

 

NaturErhvervstyrelsen kan i tidsrummet mellem to ansøgningsperioder ændre arealudpegningerne. 

Arealudpegningerne og ændringer heraf sker på grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen. 

Ændringer får virkning for ansøgninger, der modtages efter offentliggørelse, og som vedrører nye 

tilsagn. 

2.7.2 Andre betingelser for tilsagn 

Det er en betingelse for tilsagn, at: 

 der ikke foreligger forpligtelse til udtagning, 

 der ikke foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt som følge af aftale, 

der indebærer betaling, 

 der ikke foreligger forpligtelse til at gennemføre  afgræsning eller slæt som følge af tilskud 

efter anden lovgivning,  

 der ikke foreligger forpligtelse til at gennemføre afgræsning eller slæt som følge af fredning, 

servitut eller anden pligt, fx i form af pålæg fra kommunen, 

 der ikke gives tilskud fra andre ordninger under tidligere eller nuværende Landdistriktspro-

gram for arealet, bortset fra tilskud til Fastholdelse af vådområder, Omlægning til økologisk 

jordbrug, tilskud til Grønt regnskab eller Ø-støtte. 

 

Markstørrelse 

For at opnå tilsagn skal marken udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Du kan ikke få 

tilsagn til en mark, der er under 0,30 ha, medmindre marken er fysisk sammenhængende med en 

mark, hvorpå du søger samme tilsagnstype i 2012 og det samlede areal er større end 0,3 ha. For at to 

mindre marker kan siges at være sammenhængende, skal der være en støtteberettiget permanent 

passage mellem markerne, og passagen skal være mindst 4 m bred. 

                                                      
1 Ved et registreret § 3-areal forstås i denne bekendtgørelse et areal, der er en b eskyttet naturtype i medfør af § 3 i lov 

om naturbeskyttelse, og som er registreret iht. Miljøministeriets cirkulære nr. 128 af 13. juli 1993 om registrering af 

beskyttede naturtyper samt om indsendelse af oplysninger til Skov- og Naturstyrelsen. 

http://www.naturerhverv.dk/
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2.8 Krav til plantedække 

For at få tilsagn skal plantedækket på dine marker være egnet til afgræsning og slæt. Ved fastsættel-

se af arealets størrelse skal der fraregnes områder større end 100 m
2
 med småbeplantninger samt 

områder, hvor afvandingsforholdene hindrer plantedække. Dvs. at du kun kan medtage arealer, hvor 

det krævede plantedække er til stede eller bliver etableret senest 1. oktober 2012.  

 

Arealet skal fastholdes som græs- eller naturareal i hele tilsagnsperioden. Ved naturarealer forstås 

blandt andet arealer med lyngvegetation, der er anvendelig til afgræsning og slæt.  

 

Hvis dit areal ikke er udlagt som græs- eller naturareal i forvejen, og er det eksisterende plantedæk-

ke ikke anvendeligt til afgræsning og slæt, skal der etableres et græsdække senest 1. oktober 2012.  

 

 

 

 

 

 

Ved udlæg af nyt plantedække, før indgåelse af tilsagn, må udsæden ikke indeholde mere end 25 % 

kvælstoffikserende planter, og nyt plantedække skal være etableret senest 1. oktober. Vær opmærk-

som på, at det ikke er alle græs- og naturarealer, der må omlægges. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt 

du må etablere nyt plantedække eller omlægge det eksisterende plantedække på di t areal, kan du 

kontakte kommunen. Omlægning af plantedække skal altid ske i overensstemmelse med anden gæl-

dende lovgivning på området. Ved gentegning af eksisterende tilsagn skal plantedækket bibeholdes. 

 

Plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden samtidig med, at øvrige betingelser 

er overholdt, er tilladt. Områder uden plantedække, der er opstået som følge af dyreveksler eller 

offentlighedens adgang på trampestier, er også tilladt.  

 

I forbindelse med vurderingen af om et areal er tilskudsberettiget og om plejeforpligtelserne er 

overholdt, skal arealet opdeles i delområder med ens beskaffenhed.   

 

 

 

Fastlæggelse af den tilskudsberettigede 

del af en mark. I det lyse område er til-

sagnsbetingelserne ikke overholdt. Min-

dre områder under 100 m
2
 kan godken-

des, når de er en del af en helhed, som 

lever op til tilsagnets betingelser. Det 

skraverede område kan godkendes.  

Delområde 

>100 m2 
Betingelser 

ikke over-

holdt 

 

Delområde 

<100 m2 

Betingel-
ser 

Ikke over-

holdt           

For at opnå tilsagn skal plantedækket være egnet til afgræsning eller slæt, og arealet skal ku n-

ne plejes i henhold til forpligtelsen. Midlertidig oversvømmelse af et a real kan således godt 

accepteres, så længe plantedækket opretholdes.  
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2.8.1 Definition af tæt plantedække 

Delområder af et areal betragtes som tæt, når vegetationen dækker mere end 50 % af overfladen i 

forhold til sort jord. Dyreveksler er dog tilladte. Alle arealer med tilsagn om Pleje af græs- og na-

turarealer skal have tæt plantedække.  

2.8.2 Definition af lavt plantedække i græstilsagn 

På arealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning, kan plantedækket betragtes som lavt, når 

vegetationen er tydeligt afgræsset og mindre end 40 cm højt. Områder, hvor mere end 50 % af vege-

tationen er over 40 cm, er ikke tilskudsberettiget.  

 

På naturarealer, der er omfattet af tilsagn, kan plantedækket betragtes som lavt, hvis det bære r tyde-

ligt 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 m
2
, hvor ovenstående krav om tæt og lavt plantedække ikke er overholdt accep-

teres dog, hvis marken som helhed er plejet i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne.  

2.8.3 Definition af græsningstryk 

Hvis du for en mark vælger forpligtelse til afgræsning med mindst 1,5 storkreaturer pr. ha, må ma r-

ken ikke være samhegnet med andre arealer, medmindre de har samme forpligtelse. Der skal på e t-

hvert tidspunkt i perioden 1. juni til 31. august være 1,5 storkreatur pr. ha på en tilsagnsmark, hvor 

du har valgt forpligtelse til græsningstryk.  

 

Storkreaturer beregnes som: 

Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder  1,0   storkreatur 

Kvæg fra seks måneder til to år   0,6   storkreatur 

Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder  0,15 storkreatur 

 

Ved valg af græsningstryk vil arealer, der slet ikke bærer præg af en afgræsning blive fratrukket. 

Det kan fx være arealer med massiv rørskov. 

 

Forpligtelsen til afgræsning med krav om græsningstryk kan ikke vælges ved forpligtelse til slæt 

eller ved tillæg til fuglevenlig drift.  

2.8.4 Definition af lavt plantedække ved tilsagn om slæt med mulighed for afgræsning 

På arealer, der er omfattet af en forpligtelse til slæt, kan plantedækket betragtes som lavt, når der er 

taget minimum ét slæt i perioden 21. juni til 31. august. Vegetationen skal desuden være mindre end 

40 cm høj den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. Hvis arealerne bliver afgræsset gælder defini-

tionen af lavt plantedække i afsnit 2.8.2. Områder, hvor mere end 50 % af vegetationen er over 40 

cm, er ikke tilskudsberettiget.  

2.9 Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden  

Ejer eller forpagter driver arealet 

Det er en forudsætning for at modtage og opretholde tilsagn, at du i hele tilsagnsperioden som ejer 

eller forpagter driver arealerne, der søges tilskud til. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal 

tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter.  Læs mere i afsnit 5.3. 

 

Indsendelse af den årlige udbetalingsanmodning 

Det er en betingelse for at modtage årets udbetaling, at du hvert år indsender en  anmodning om ud-

betaling, indtegner dine marker samt afgiver erklæring om, at du overholder tilsagnsbetingelserne. 
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Dette sker ved at indsende Fællesskemaet rettidigt. Se kravene for udbetaling i afsnit 5.1. Arealer, 

du søger tilsagn til i 2012, skal indberettes første gang i Fællesskema 2013.  

 

Ingen skov 

Tilsagnsarealet må ikke være tilplantet med skov, være omfattet af en tilskudsordning til skovbrug  

(gælder også selvom der ikke udbetales skovtilskud til det pågældende areal), eller være pålagt 

fredskovspligt, medmindre arealet er lovligt ubevokset fredskov (lysåbne arealer i skov).  

 

Ingen plantebeskyttelsesmidler 

Arealet må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Biodynamiske præparater, der anvendes på jord-

brugsbedrifter, der er autoriseret af Demeter-Forbundet, betragtes ikke som gødning eller plantebe-

skyttelsesmidler. 

 

Ingen tilskudsfodring 

Tilskudsfodring er ikke tilladt på arealer med tilsagn til Pleje af græs og naturarealer. Slikkesten og 

ren mineralblanding er dog tilladt. 

 

Afgræsning 

Afgræsning skal ske med husdyr af typen heste eller drøvtyggere . Afgræsning skal ske med en drift, 

der sikrer, at der bliver afgræsset med et efter forholdene afpasset græsningstryk, således at over-

græsning undgås, og plantedækket opretholdes, se afsnit 2.8.  

 

Ingen gødskning 

Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.  

 

Gødningsplanlægning og gødningsregnskaber 

Det er et krav, at der i hver planperiode i dit 5-årige tilsagn (planperioder løber fra den 1. august til 

den 31. juli) udarbejdes gødningsplaner. Bedrifter, der ikke er tilmeldt Register for gødningsregn-

skab, skal hvert år udarbejde en gødningsplan, når de er omfattet af et tilsagn.  N-kvoten for en til-

sagnsmark skal være 0.  

 

På enhver bedrift skal der opbevares en opdateret gødningsplan/kvoteberegning, der skal fremvises 

ved fysisk kontrol. Du kan fx anvende gødningsplanen fra side 3a, i Fællesskemaet eller et planlæg-

ningsprogram.  

 

Gødningsplanerne skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.  Gød-

ningsplanlægning udarbejdes efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om pla n-

tedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 8. januar 2010, og regler fastsat i henhold til denne lov.  

 

Reglerne om husdyrgødning afsat af græssende dyr, der gælder for virksomheder tilmeldt Register 

for gødning, kan findes i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler, 2011/12 på NaturEr-

hvervstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab. 

Du kan dog, i forhold til tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, nøjes med at udfylde side 3a i 

Fællesskemaet for alle dine arealer. 

 

Øvrigt 
Arealerne må ikke omlægges, anvendes til frøproduktion eller udnyttes på en måde, der er uforene-

lig med betingelserne vedrørende plantedække. Arealerne må ikke vandes, bortset fra med engva n-

dingsanlæg.  

http://1.naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab.aspx?ID=2268
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2.10 Andre aktiviteter 

Det er vigtigt, at du søger om og får dispensation ved NaturErhvervstyrelsen, før du iværksætter 

aktiviteter på tilsagnsarealerne. Det gælder især aktiviteter, der kan være i strid med betingelserne i 

dit tilsagn, bl.a. betingelsen om at plantedækket skal opretholdes i hele tilsagnsperioden.  

 

Aktiviteter på tilsagnsarealer, der ligger nærmere end 5 m fra åbne vandløb, søer over 100 m
2
 og 

kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af arealerne. Eksempelvis skal du 

undgå at køre med tunge maskiner på arealet. 

2.11 Underretningspligt 

Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, hvis du ikke længere 

opfylder betingelserne i tilsagnet. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et are al, vil Natu-

rErhvervstyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

2.12 Dispensation  

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne i dit tilsagn, er det vigtigt, at du oplyser Natur-

Erhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, om forholdene, og derved søger om dispensation. Det skal 

ske skriftligt. På den måde giver du Center for arealtilskud mulighed for at vurdere din specielle 

situation. Center for arealtilskud vil herefter tage stilling til om din ansøgning kan imødekommes og 

sende dig en skriftlig afgørelse. 

 

Der skal altid søges og opnås dispensation, før du foretager ændringer, der kan være i strid med 

tilsagnsbetingelserne. 

 

Der skal fx søges om dispensation, hvis du vil bekæmpe giftige og aggressive ukrudtsarter såsom 

kæmpebjørneklo, engbrandbæger og bekæmpelsesmetoden er i strid med tilsagnsbetingelserne. 

 

Der skal fx også søges om dispensation hvis du har behov for at tilskudsfodre.  

2.12.1 Oversvømmede arealer 

Hvis dit tilsagnsareal bliver oversvømmet, enten fordi det er en del af et vådområdeprojekt, eller 

fordi vandstanden stiger af andre årsager, skal du altid underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for 

arealtilskud. Du kan i nogle tilfælde få dispensation og mister kun årets udbetaling. I andre tilfælde 

kan du få bortfald af tilsagnet uden krav om tilbagebetal ing. Hvis det derimod i en kontrol konstate-

res, at tilsagnsarealerne ikke opfylder betingelserne i tilsagnet, vil der ske en nedsættelse af årets 

tilskud og bortfald af tilsagnet med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Du kan 

læse mere om nedsættelser af årets tilskud i forbindelse med kontrol i kapitel 6.  

2.13 Kombination med andre tilskud  

Du kan på samme mark søge om tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug. Du kan også komb i-

nere med Ø-støtte. Du kan endvidere søge Randzoneordningen med forhøjet kvælstofkvote på area-

lerne. Se også forenelighedstabellen i bilag 1. 
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2.14 Andre krav til tilsagnsarealer 

Vær opmærksom på, at du altid skal opfylde kravene til God Landbrugs- og Miljømæssig stand 

(GLM) på dit tilsagnsareal. Du kan læse mere om GLM-kravene i Vejledning om Enkeltbetaling 

2012.  

 

Du skal desuden opfylde rydningspligten under Driftsloven. Du kan læse mere om rydningspligten 

på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside http://1.naturerhverv.fvm.dk/rydningspligt.aspx?ID=13125 

 

Der kan være andre krav i henhold til anden lovgivning, som skal opfyldes på dine tilsagnsarealer.  

2.15 Prioritering 

Såfremt NaturErhvervstyrelsen ikke kan imødekomme alle ansøgninger, der opfylder kravene om 

tilskud inden for den økonomiske ramme i 2012, vil markerne blive prioriteret i rækkefølgen: 

 

1. Marker, der indgår i et Natura 2000-projekt. 

2. Marker, der ved ansøgningsperiodens begyndelse er særligt udpeget Natura 2000-arealer til 

pleje. 

3. Marker udenfor Natura 2000, der pr 1. februar 2012 er registreret som et § 3 areal. 

4. Marker indenfor Natura 2000, der er omfattet af en gentegning af græstilsagn.  

5. Marker udenfor Natura 2000, der er omfattet af en gentegning af græstilsagn.  

6. Marker, der er udpeget som potentielt yngle- og rasteområde for grønbroget tudse eller 

strandtudse. 

7. Øvrige marker. 

 

Hver hovedgruppe inddeles i to undergrupper:  

 

1. Ansøgning fra private. 

2. Ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller e t kommunalt fælles-

skab. 

  

I den undergruppe, hvor der kun er penge til en del af ansøgningerne, prioriteres markerne efter 

markstørrelse, idet en større mark går forud for en mindre mark.  

2.16 Omdannelser 

Det er ikke muligt at omdanne et eksisterende tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer til et nyt 

tilsagn med start i 2012. Undtaget er dog tilsagnsarealer med forpligtelse til slæt (med mulighed for 

afgræsning), som kan omdannes til et tilsagn med forpligtelse til afgræsning.  

2.17 Sammenligning af plejegræsordninger 

2.17.1 Sammenligning med tidligere flerårige græstilsagn 

Betingelserne for plejetilsagn kan som hovedregel deles op i to grupper: Plejetilsagn med start før 

2007 og plejestilsagn med start i 2007 eller senere.  

 

Plejetilsagn med start før 2007 har forskellige satser, individuelle krav til plejen og forskellige for-

budsperioder.  

 

http://1.naturerhverv.fvm.dk/rydningspligt.aspx?ID=13125
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Betingelserne under tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer med start i 2007 eller senere er i store 

træk beskrevet i dette kapitel, dog er der små variationer mellem forskellige år. I nedenstående tabel 

kan du se forskellene i tilsagnsbetingelserne mellem tilsagn om Pleje af græs og naturarealer med 

start i forskellige år. 

 

 
Betingelser Tilsagn med 

start i 2007-

2009 (40) 

Tilsagn med 

start i 2010 (52) 

Tilsagn med 

start i 2011 

(52) 

 Tilsagn med start i 

2012  

Udpegning SFL SFL, Natura 

2000, § 3 

Særligt udpe-

gede Natura 

2000 og § 3 

Natura 2000 og § 3 

Tilskud, kr./ha 1.400/800  1.400/800  1.400/800  2.000/1.000 (uden EB) 

1.650/900 (med EB) 

Krav til pleje 

(afgræsning) 

Tæt og lavt 

plantedække d. 

31. august 

Tæt og lavt plan-

tedække d. 31. 

august 

Tæt og lavt 

plantedække 

d. 31. august 

1,5 storkreatur pr ha i 

perioden 1. juni til 31. 

august eller tæt og lavt 

plantedække d. 31. au-

gust 

Krav om gød-

ningsplan 

Nej Ja Ja Ja 

Mulighed for 

fuglevenlig drift
1
 

Nej Ja Ja Ja 

Betingelser til 

fuglevenligdrift 

 Forbud mod af-

græsning indtil 1. 

juli. Forbud mod 

slæt fra 1. maj til 

14. juni 

Forbud mod 

afgræsning 

indtil 1. juli. 

Forbud mod 

slæt fra 1. 

maj til 14. 

juni 

Forbud mod afgræsning 

fra 1. februar til 31. maj. 

Afgræsning i juni med 

max 1,2 storkreatur For-

bud mod slæt fra 1. maj 

til 14. juli 

Mulighed for 1-

årige forlængel-

ser 

Nej Ja Ja Nej 

2.17.2 Sammenligning med den 1-årige Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer  

Det er i 2012 muligt at søge om enten 1-årig særlig miljøstøtte til Pleje af EB-støtteberettigede 

græsarealer eller 5-årigt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Begge ordninger skal søges i Fæl-

lesskemaet. Du kan se forskellene mellem de to ordninger i skemaet herunder. 

 

                                                      
1
 Ved fuglevenlig opnås et tillæg på 600 kr. pr ha som lægges oveni tilskud det. Tillæg for fuglevenlig drift 

kan kun søges i særligt udpegede områder.  

Betingelser Pleje af græs- og naturarealer, 

2012 

Pleje af EB-støtteberettigede græs-

arealer, 2012 

Udpegning Natura 2000, § 3, gentegninger 

eller arealer der indgår i vådom-

råde projekter (LDP) 

Alle græsarealer  

Opfyldelse af støttebe-

tingelser under EB   

Nej, det er ikke en betingelse for 

tilsagn  

Ja (undtagelsesbestemmelsen under art. 

34 finder ikke anvendelse)  

Kombination med EB Nej 

Ja 

Ja  

Støtte beløb 2.000/1.000 kr./ha (uden EB) 

1.650/900 kr./ha (med EB) 

1.650/900 kr./ha 

Periode 5 år (1. september 2012- 31. au-

gust 2017) 

1 år (1. januar 2012 – 31. december 

2012)  
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2.18 Retsgrundlag 

Ordningen Pleje af græs- og naturarealer er reguleret af lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling 

af landdistrikterne og af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012 om tilskud 

til Pleje af græs- og naturarealer. Desuden er ordningen reguleret af EU’s forordninger om støtte til 

udvikling af landdistrikterne, se kapitel 7.

Tilskudsfodring Nej – dog er det efter skriftlig 

ansøgning muligt at få dispensati-

on til tilskudsfodring med halm 

og stråfoder eller i kalveskjul 

Ja - Der må tilskudsfodres med halm og 

stråfoder. Dyr under 6 måneder må 

derudover tilskudsfodres med korn og 

kraftfoder i kalveskjul 

Krav til pleje  

(v. afgræsning) 

- 1,5 storkreatur pr ha i perio-

den 1. juni til 31. august eller 

- tæt og lavt plantedække 

d.31.august 

Lavt plantedække d. 31. august 
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3 MB - Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt  

 
I dette kapitel kan du læse om betingelserne for nye tilsagn om Miljøbetinget tilskud (MB) til jule-

træer og pyntegrønt. Ansøgere med eksisterende tilsagn kan også bruge denne vejledning, den skal 

dog suppleres med bilag 2, som beskriver forskellen mellem nye og gamle tilsagn.  

 

Formålet med tilskudsordningen er at opnå en miljøvenlig drift ved at kompensere jordbrugere, der 

driver arealer jordbrugsmæssigt med nedsat tilførsel af gødning og ingen brug af plantebeskyttel-

sesmidler.  

 

Nye tilsagn om tilskud gives til arealer der er tilplantet med juletræer i kort omdrift og pyntegrønt i 

kort omdrift. Kort omdrift betyder for både pyntegrønt og juletræer, at træerne senest skal fældes i 

det 10. år efter udplantning.  

 

Tilsagnene er 5-årige og kræver at tilsagnsbetingelserne overholdes i 5 år. Tilsagn søgt i 2012 be-

gynder den 1. september 2012 og løber frem til den 31. august 2017. 

3.1 Hvad kan du få i tilskud                           

      Kr./ha/år     

Miljøbetinget tilskud                                                        750,00                     

3.2 Hvilke arealer kan få et MB-tilsagn 

Herunder fremgår særlige betingelser, der skal være opfyldt for at et areal kan indgå i et MB -

tilsagn. Nogle af betingelserne kan NaturErhvervstyrelsen kontrollere administrativt, før tilsagnet 

gives. Det er dog ansøgers ansvar, at disse betingelser er overholdt. Manglende overholdelse af be-

tingelserne, som registreres i løbet af tilsagnsperioden, kan resultere i bortfald af tilsagn og krav om 

tilbagebetaling af modtaget tilskud. 

 

Det er en betingelse for nye MB-tilsagn, at tilsagnsarealet er tilplantet med juletræer i kort omdrift 

eller pyntegrønt i kort omdrift ved ansøgningsfristen i det første tilsagnsår. På tilsagn med start den 

1. september 2012, skal arealerne være tilplantet senest ved ansøgningsfristen den 23. april 2013.  

 

Ved juletræer og pyntegrønt i kort omdrift forstås i denne sammenhæng, at træerne fældes senest det 

10. kalenderår efter udplantning eller senest det 14. kalenderår efter udsåning på tilsagnsarealet.  

3.2.1 Mindstemål for ansøgning og marker hvor der søges nyt tilsagn  

(Mindstemål for eksisterende tilsagn kan du se i bilag 2) 

 

Der er ikke noget krav om, at der som minimum skal søges til 2 ha. Denne regel gælder kun for d i-

rekte støtte som ex. Enkeltbetaling, men ikke for tilsagn under landdistriktsprogrammet. 

 

Tilsagnsmarker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Marker på under 0,30 ha , 

kan kun opnå tilsagn, hvis marken er fysisk sammenhængende med en anden mark, hvorpå du søger 

nyt tilsagn af samme tilsagnstype i 2012, og hvis de to marker tilsammen udgør 0,30 ha eller mere. 

 

Hvis der er tale om arealer på under 0,30 ha, der er varigt afgrænsede af læhegn, grøfter, veje o. 

lign, accepteres de som værende sammenhængende, hvis der er en støtteberettiget passage på min. 4 

meter imellem arealerne. 
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3.2.2 Ingen tilsagn til arealer pålagt pesticidfri dyrkning  

Der gives ikke tilsagn til areal, hvor der ikke må anvendes kemiske plantebeskyttelsesmidler som 

følge af: 

 tilsagn om tilskud efter anden lovgivning 

 aftale der indebærer direkte betaling for disse forpligtelser  

 servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning 

 

Du kan f.eks. ikke få tilsagn om tilskud for et areal, der efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven er omfa t-

tet af en forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler, eller so m er omfattet 

af en fredning, der medfører en sådan forpligtelse.  

 

Det er dog muligt at få MB-tilsagn til arealer, der er omfattet af en forpagtningsaftale hvorefter der 

ikke må anvendes pesticider på arealerne, så længe der ikke indgår en direkte økonomi sk kompensa-

tion som en del af aftalen. Det kan eksempelvis være en aftale mellem en kommune og landmand 

om pesticidfri dyrkning af et kommunalt ejet areal. 

 

Arealer med tilsagn om Miljøbetinget tilskud kan ikke samtidig være omfattet af tilsagn til milj ø-

ordninger under NaturErhverstyrelsen, der kompenserer for brug af pesticider eller nedsat brug af 

kvælstof. Miljøbetinget tilsagn kan kun kombineres med støtte til etablering af efterafgrøder 

 

OM 

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud kan kombineres med tilsagn til omlægningstilskud (OM), som 

gives for at arealerne omlægges og indgår i en produktion, hvor formålet er at producere autoriser e-

de økologiske produkter. 

 

Du kan i forenelighedstabellen (bilag 1) se hvilke andre flerårige og 1-årige miljøordninger, der kan 

kombineres med MB. 

 

 

3.3 Betingelser der skal være opfyldt i alle 5 tilsagnsår (alle MB-tilsagn) 

Ejer eller forpagter driver arealet 

Tilsagnet skal opretholdes i alle fem år. Det er en forudsætning for at modtage og opretholde MB-

tilsagn, at du i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter, driver arealerne, der søges tilskud for. 

Hvis du ikke kan drive arealerne i alle 5 år, skal tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter. 

Læs mere herom i afsnit 5.3. 

 

Det betyder, at du skal redegøre for arealer, der udgår af tilsagnet. Der vil blive krævet tilbagebeta-

ling af tidligere udbetalt tilskud, hvis arealet er overgået til en anvendelse, der ikke er tilladt i hen-

hold til tilsagnet, eller hvis tilsagnet for arealet ikke er blevet producentskiftet. 

 

Indsendelse af Fællesskema og markkort 

For at modtage årets udbetaling skal du indsende Fællesskema og markkort hvert år, og begge skal 

være modtaget rettidigt i NaturErhvervstyrelsen (fristen er i 2012 den 8. maj). For at søge om udbe-

taling på Fællesskemaet skal du huske at udfylde side 4A, som vedrører udbetaling af tilsagn. Se 

kravene for udbetaling i afsnit 5.1.  

 

Arealer du søger tilsagn til i 2012, skal første gang indberettes på Fællesskemaet i 2013. 

Det er tilsagnshavers ansvar, at tilsagnsbetingelserne er overholdt. Hvis du ikke overholder 

betingelserne, vil det som oftest resultere i bortfald af dit tilsagn og krav om tilbagebetaling 

af tidligere udbetalt tilskud og evt. nedsættelse af årets udbetaling 



 

 

MB – Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt 

22 

 

 

Begrænset kvælstofgødskning 

Arealet skal drives med nedsat tilførsel af kvælstof, og du kan vælge mellem to modeller for be-

grænsningen af kvælstof på dine tilsagnsarealer.  

 

Vær opmærksom på, at du på Fællesskemaet hvert år skal angive, hvilken af de to modeller for u d-

regning af kvælstofkvoten, du vælger for den indeværende planperiode. Det skal dog ikke oplyses 

det år, du ansøger om tilsagnet. 

 

Model 1  

Tilførsel af kvælstof pr. planperiode må maksimalt udgøre 140 kg total N i gennemsnit pr. ha ha r-

moniareal for hele bedriften. Som total N regnes mængden af kvælstof i den udbragte gødning, uden 

hensyntagen til hvilke mængder der kan/skal udnyttes.  

 

Vær opmærksom på, at du jf. gødningsbekendtgørelsen
1
 altid er forpligtet til at følge N-kvoten for 

dine marker. Hvis din beregnede samlede kvælstofkvote for udnyttet N er mindre end 140 kg pr. ha 

på harmoniarealet, er du forpligtet til at følge den beregnede kvote. 

                                                

Model 2  
På marker hvor du har et MB-tilsagn, skal N-kvoten reduceres til 75 % og indgår således kun med 

75 % af den fastsatte kvælstofkvote, når den samlede kvote for bedriften udregnes.  

 

Gødningsplanlægning og gødningsregnskaber 

Det er et krav, at der for hver planperiode i dit 5-årige tilsagn (planperioder løber fra den 1. august 

til den 31. juli) udarbejdes en gødningsplan og et gødningsregnskab, og at der opbevares en ajour-

ført gødningsplan på bedriften. Dette gælder for alle bedrifter herunder små bedrifter med mindre 

end 10 dyreenheder og/eller en indkomst under 50.000 kr.  

 

Gødningsplanen skal som minimum angive beregningen af den reducerede N-kvote for hver enkelt 

af dine tilsagnsmarker og bedriftens samlede reducerede N-kvote. Du kan fx anvende side 3A i Fæl-

lesskemaet eller skema A.  

 

Hvis du anvender side 3A i Fællesskemaet, skal du ved reduktion til de 140 kg pr. ha harmoniareal 

huske at angive hvilke marker, der indgår i harmoniarealet.  

 

Hvis du vælger at reducere til 75 % af N-kvoten for dine tilsagnsmarker, skal du huske at sikre dig, 

at kolonne 22 og 23 er udfyldt og ligeledes, at der er angivet forfrugt og jordbundstype. 

Ved angivelse af forfrugt og jordbundstype og afkrydsning i kolonne 22 beregner skemaet den red u-

cerede kvote pr. mark og den samlede reducerede kvote for bedriften. 

 

Gødningsplan og gødningsregnskab skal opbevares 5 år fra udbetalingstidspunktet.  

 

Du kan i kapitel 6 om kontrol læse, hvad det vil betyde for dit tilsagn, hvis ovennævnte tilsagnsbe-

tingelser ikke overholdes. 

 

Ingen plantebeskyttelsesmidler 

Det er en betingelse, at der på tilsagnsarealerne ikke anvendes kemiske plantebeskyttelsesmidler, 

herunder midler til bejdsning af udsæd. Du skal gemme bilag for indkøb af såsæd. Der kan dog an-

vendes plantebeskyttelsesmidler, som er tilladt i økologisk jordbrug. Listen over disse finder du i 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som findes under Økologi på www.naturerhverv.dk. 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 845 af 12.juli 2011 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plante-

dække 
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Ingen skov 

Arealer med miljøbetinget tilsagn må ikke være omfattet af en tilskudsordning til skovbru g eller 

være pålagt fredsskovpligt, medmindre arealet er ubevokset (lysåbne arealer i fredsskov). Hvis der 

på arealet etableres et tilsagn om tilskud til skovbrug, vil arealerne udgå af tilsagn om miljøbetinget 

tilskud. Der vil dog ikke være krav om tilbagebetaling, så længe der ikke har været udbetalt støtte 

under begge ordninger i samme år.  

3.4 Kombination med andre tilsagnstyper  

På marker, hvor du har tilsagn om Miljøbetinget tilskud (til juletræer og pyntegrønt), kan du også 

modtage andre typer af tilskud og støtteordninger: 

 

 Omlægning til økologisk jordbrug   

 Etablering af efterafgrøder 

 Ø-støtte 

 Etablering af flerårige energiafgrøder 

 Produktion af flerårige energiafgrøder 

 Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske 

 Enkeltbetaling (2.-5. tilsagnsår hvis der ikke er juletræer på arealet) 

 

Se forenelighedstabellen bilag 1. 

3.5 Støtteberettigede arealer og betingelser for udbetaling  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

Miljøbetinget tilskud udbetales som kompensation for en dyrkning uden plantebeskyttelsesmidler og 

med et mindre forbrug af kvælstof. For at der kan udbetales til arealet, skal der i det pågældende 

tilsagnsår ske en landbrugsmæssig udnyttelse, og arealet skal være støtteberettiget under ordningen 

Enkeltbetaling. 

3.5.1 Første tilsagnsår 

For nye tilsagn hvor tilsagnsperioden begynder den 1. september 2012, er det et krav , at arealet den 

21. april 2013 er tilplantet med juletræer og/eller pyntegrønt i kort omdrift , og der mindst er 3.000 

træer pr. ha. 

3.5.2 Andet til femte tilsagnsår 

I de følgende fire tilsagnsår kan der udbetales støtte til alle arealer med juletræer i kort omdrift og 

pyntegrønt i kort omdrift, eller arealer, som er tilskudsberettiget under ordningen Enkeltbetaling. 

Det gælder dog ikke udyrkede arealer eller arealer, der er omfattet af visse miljøtilsagn. Se listen 

over de ikke støtteberettigede afgrødekoder i kap 3.8. 

 

I det følgende er beskrevet hvilke krav, der gælder, for at arealer betragtes som drevet med henblik 

på produktion af juletræer eller landbrugsafgrøder: 

 

Permanente afgrøder  
Arealer med permanente afgrøder som ex. vin og frugttræer skal drives plantagemæssigt og med 

henblik på høst. Reglerne er de samme, som er gældende under ordningen Enkeltbetaling. Se Vej-

ledning om Enkeltbetaling 2012.  
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Omdriftsarealer  
Omdriftsarealer (bortset fra omdriftsarealer med græs), som i det år, hvor der søges om udbetaling, 

skal dyrkes i overensstemmelse med god landmandspraksis og lokalt anerkendte normer, herunder 

normale udsædsmængder, som defineret under ordningen Enkeltbetaling. 

 

Lavskov og energiafgrøder 

For lavskov og energiafgrøder gælder, at det skal høstes mindst hvert 10. år. Se i Vejledning om 

Enkeltbetaling 2012 hvilke træsorter der kan anvendes, og hvor mange der skal udplantes pr ha. 

 

Juletræer og pyntegrønt 

Arealer med juletræer og pyntegrønt skal være i kort omdrift. Det betyder, at træerne skal fældes 

senest 10 år efter udplantning eller senest 14 år efter udsåning på tilsagnsarealet.  

 

Græsarealer  

Græsarealer skal anvendes landbrugsmæssigt til slæt eller afgræsning, i perioden fra den 15. maj og 

til og med den 31. august. Arealerne skal under normale vejrforhold
1
 fremstå med lavt plantedække 

den 31. august.  

 

Hvis arealet er plejet med afgræsning, skal alle dele af arealet fremstå den 31. august med mindst 50 

% af plantedækket, som er under 40 cm højt. Enkelte områder på under 100 m
2
 hvor der den 31. 

august er et plantedække på over 40 cm højde vil dog blive accepteret, hvis de er en del af en he l-

hed, hvor plantedækket i øvrigt opfylder betingelserne til plantedække. 

 

Plantedække på græsarealer 

For tilsagn om miljøbetinget tilskud gælder, at et område ikke er støtteberettiget, hvis der ikke er 

plantedække, eller hvor der er mere end 50 % planter, der ikke er græs eller grønt foder. For plante-

dækket på græsarealer gælder endvidere, at det hele året overvejende skal bestå af græs eller andet 

grøntfoder (dvs. græs, kløver og andre bælgplanter samt urteagtige plantearter som naturligt indgår i 

foderet til drøvtyggere og heste). I Vejledning om Enkeltbetaling 2012 kan du læse om hvilke plan-

tearter, der ikke er støtteberettigede på græsarealer, og hvordan det støtteberettigede areal beregnes 

for marker, hvor dele af marken ikke lever op til kravet om de 50 % græs. Se i øvrigt afsnit 3.5.6 

om træer og buske på støtteberettigede arealer. 

 

3.5.3 Minisommerbrak og sortbrak (alle MB-tilsagn) 

På økologiske arealer
2
 er det muligt at lave bekæmpelse af rodukrudt med brak i en begrænset per i-

ode. Idet brak-perioden er begrænset, og der både før og efter er en afgrøde på arealet, betragtes det 

som en jordbrugsmæssig udnyttelse. Der er to former for brak, og de er defineret således:  

 

Sortbrak 

Vinterrug skæres af først i maj. Det kan spredes på marken eller høstes som grønrug. Der pløjes 

eller foretages en gennemskærende harvning, som fortsættes hen over sommeren. I august pløjes 

marken, og der sås en efterafgrøde.  

 

Minisommerbrak 

Minisommerbrak kan gennemføres med vårsæd eller kløvergræs.  

                                                      
1
 Undtagelser fra definitionen normale vejrforhold dækker perioder med for årstiden helt unormale vejrforhold, der 

resulterer i, at arealerne ikke lever op til betingelserne for støtte. NaturErhvervstyrelsen vil melde ud på hjemmesiden 

www.naturerhverv.dk, når en sådan undtagelse fra definitionen normale vejrforhold træder i kraft, med angivelse af de 

geografiske områder undtagelsen berører. 
2 Et areal betragtes som økologisk, når det den 21. april i ansøgningsåret er omlagt eller er under omlægning til økolo-

gisk jordbrugsproduktion under en bedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion 

eller er under en bedrift, der er omfattet af en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen om autorisation. 
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 Vårsæd: Når jorden er dyrkbar, sås vårsæden. Vårsæden høstes grøn eller spredes på marken 

sidst i juni, og der gennemføres minisommerbrak fra sidst i juni.  

 Kløvergræs: Kløvergræsmarken udnyttes frem til sidst i juni, og man kan herefter gennemfø-

re minisommerbrak, hvor marken ligger sort i 6-8 uger, og der jordbehandles.  

3.5.4 Grøngødning  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

For økologiske arealer med græs i omdrift er det også muligt at anvende arealerne til grøngødning, 

således at arealet kun afpudses, og det afslåede materiale efterlades. Det er dog et krav, at arealerne 

er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver, og tilsagnshaver i hele 

kalenderåret opbevarer dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræsblanding og dokumen-

tation for, at der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealerne i 2011. 

 

3.5.5 Træer og buske (alle MB-tilsagn) 

For miljøbetingede tilsagn på landbrugsarealer gælder de samme regler for træer og buske, som der 

gælder under ordningen Enkeltbetaling. På tilsagnsarealer, hvor du søger om udbetaling, er det de r-

for et krav, at der kun må være op til 50 træer og buske pr. ha. Træer og buske under 1 meter tæller 

ikke med. Buske, der har karakter af krat (fx brombær og eller hybenrose), indgår som ikke -

støtteberettiget areal i vurderingen af minimum 50 % dække af græs og foderplanter på græs-

arealer.  

 

Klynger af træer og buske er ikke støtteberettigede. En klynge er defineret ved at være mere end 4 

træer/buske over 1 meter i højden pr. 100 kvadratmeter.  

3.6 Indberetning af tilsagnsarealer  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

Det er et krav, at du hvert år indberetter, at du overholder tilsagnsbetingelserne for alle dine ti l-

sagnsarealer. Tilsagnsarealer, der ikke bliver indberettet på markplanen i Fællesskemaet, bortfalder,  

og NaturErhvervstyrelsen kan rejse krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt e tilskud
1
.  

 

Alle dine tilsagnsarealer skal fremgå af din markplan. Hvis et areal ikke bliver dyrket i en sæson, 

men stadigvæk er et landbrugsareal, kan du angive det som et udyrket areal med afgrødekode 310 

(udyrket mark). Husk at arealet da skal opfylde GLM reglerne for udyrkede arealer.   Hvis arealet 

overgår til skov eller naturareal, se næste afsnit. 

3.6.1 Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

Hvis en mark eller en del af en tilsagnsmark permanent overgår til anden anvendelse end markdrift, 

og tilsagnsbetingelserne fortsat kan opfyldes, kan du opretholde tilsagnet. Du modtager da ikke ti l-

skud for det pågældende areal, men skal til gengæld ikke tilbagebetale evt. tidligere udbetalt ti l-

skud. Det er muligt, hvis arealet fx overgår til:  

 

 Natur o.l. (fx søer, læhegn, vildtremiser, naturgenopretningsprojekter mv.)  

 Skov, hvis der ikke er ydet tilskud til arealerne, mens de træer, der helt eller delvis ud-

gør skoven, har været på arealet. 

 

                                                      
1 Du kan også indberette om du overholder tilsagnsbetingelserne pr. brev eller mail frem til 1. august, og tilsagnet vil 

da blive opretholdt uden krav om tilbagebetaling. Der kan dog kun søges om udbetaling på Fællesskemaet hvor fristen er 

30. april 2012. 
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Arealer, der overgår til anden anvendelse, skal stadig indberettes som et tilsagnsareal, hvis du øn-

sker at opretholde tilsagnet. Hvis arealet overgår til at være naturareal, kan det indberettes med af-

grødekode 905 (Anden anvendelse på tilsagnsarealer). 

 

Det har tidligere været muligt at lade tilsagnsarealer overgå til anden anvendelse som ex. stald eller 

ensilagesilo, men for nye tilsagn fra 2012 er det kun muligt at lade tilsagnsarealer overgå til skov 

eller naturareal. 

 

Hvis arealet overgår til anden anvendelse, skal du underrette NaturErhvervstyrelsen. Du skal også 

oplyse hvilken form for anden anvendelse, der er tale om. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt 

at indsende dokumentation - eksempelvis i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Doku-

mentation sendes til NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud. 

3.7 Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

Reglerne for aktiviteter på tilsagnsarealer følger reglerne under ordningen Enkeltbetaling. Undtaget 

er arealer med opbevaring af landbrugsprodukter, hvor der for miljøbetingede tilsagn gælder at op-

bevaring kun er tilladt i 8 dage i perioden 1. april -31. august. Til gengæld er opbevaring tilladt i et 

ubegrænset antal dage uden for dyrkningssæsonen dvs. mellem 31. august og 1. april, så længe are a-

let kan dyrkes efterfølgende.  

 

På tilsagnsarealer hvor du søger udbetaling er følgende aktiviteter tilladt i op til 28 dage om året , i 

perioden 1. april – 31. august dog højst 8 dage. Antallet af dage vedrører hele arrangementets varig-

hed, herunder evt. opsætning, nedtagning og oprydning:  

 

 Arrangementer (med landbrugsmæssig relevans) såsom dyrskuer, traktortræk, maskindemon-

stration, pløjestævner og lignende  

 Arrangementer (uden landbrugsmæssig relevans) såsom koncerter, sportsstævner, hundetræ-

ning, ridearrangementer, markeder, spejderlejre, bålplads, udstillinger, parkeringspladser og 

lignende  

 Anlægsarbejder (arbejdsområder, arbejdskørsel, kabelnedgravning, kloakarbejde og lignen-

de)  

 Arkæologiske forundersøgelser  

 Opbevaring af fx byggematerialer, træ, tømmer, brænde, jord, sand, grus og maskiner og 

lignende  

 Militære øvelser 

 Opbevaring af landbrugsprodukter er kun tilladt 8 dage fra 1.april til 31. august, men resten 

af året er det tilladt i ubegrænset tidsrum, så længe det ikke forhindrer, at arealet kan dyrkes 

i dyrkningssæsonen. 

 

Arealer med opbevaring eller aktiviteter, hvor du ikke søger om udbetaling kan anmeldes som udyr-

ket areal (310). På udyrkede arealer skal du være opmærksom på GLM kravene til plantedække skal 

være opfyldt. 

3.8 Afgrødekoder (alle MB-tilsagn) 

Herunder angives hvilke typer af afgrøder og andre typer tilsagn, der ikke er forenelige med et MB-

tilsagnsareal. Hvis tilsagnsarealet er omfattet af et af tilsagnene i gruppe A, kan det ikke samtidigt 

indgå i et miljøbetinget tilsagn. Dit tilsagn om miljøbetinget tilskud vil derfor ophøre, og du vil evt. 
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få et krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  Gruppe B er forenelige med et MB-

tilsagn, men giver ikke udbetaling af tilskud.  

 

Gruppe A: Afgrødekoder der ikke er forenelige med MB-tilsagn  
 

Kode 

 

 

253 Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N) 

254 Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N) 

311 Skovrejsning på tidligere landbrugsjord 1 * 

312 20-årig udtagning 

313 20-årig udtagning med skov 

315 Miljøgræs med udtagningsforpligtelse 

317 Vådområder med udtagningsforpligtelse 

318 Ikke landbrugsarealer, omfattet af plejetilsagn  

319 Miljøtilsagn med udtagningsforpligtelse, der ikke er landbrugsarealer 

320 Braklagte randzoner 

321 Miljøtiltag på ej landbrugsarealer 

340 Randzoneordningen 

341 Randzoneordningen  

350 Miljøgræs med N-kvote 

587 Skovrejsning på tidligere landbrugsjord 3* 

588 Statslig skovrejsning 

589 Bæredygtig skovdrift* 

 

*Arealer med skovtilsagn vil ikke få et tilbagebetalingskrav, da Miljøbetingede tilsagn kan omdan-

nes til et skovtilsagn 

 

Gruppe B: Afgrødekoder som er forenelige, men som ikke giver udbetaling 

 

258       Permanent græs, Ø-støtte 

271       Rekreative formål (fx vildtager) 

310       Udyrket mark 

580       Skovdrift, alm. 

581       Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m 

888       Nye tilsagn uden råderet ved ansøgningsfristen 

900       Øvrige afgrøder 

903       Fredskovpligtige lysåbne arealer i skov  

904       Åbne arealer i skov 

905       Anden anvendelse på tilsagnsarealer (naturarealer og landbrugsrelateret) 

906       Afmelding landbrugsareal 

3.9 Underretningspligt 

Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, hvis du ikke længere 

opfylder betingelserne i tilsagnet. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et areal, vil Natur -

Erhvervstyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

3.10 Dispensation 

Der kan være helt specielle forhold på din jordbrugsbedrift, der gør, at du er i tvivl om, hvorvidt du 

kan opfylde betingelserne. Det er vigtigt, at du oplyser NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtil-
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skud, om forholdene. Det skal ske skriftligt. På den måde giver du os mulighed for at vurdere din 

specielle situation. NaturErhvervstyrelsen vil derefter sende dig en afgørelse, om vi kan imøde-

komme din ansøgning.  

3.11 Ekstra ansøgningsrunde for økologer  

Bedrifter, der er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, eller hvor der er søgt om autorisation 

i den ordinære ansøgningsrunde i 2012, har mulighed for i perioden fra den 25. april 2012 til og 

med den 1. september 2012, at ansøge om tilsagn om tilskud for nye arealer. De nye arealer skal 

være tilgået bedriften ved køb eller forpagtning i perioden fra den 25. april 2012 til og med den 1. 

september 2012.  

 

Tilsagnet vil træde i kraft den 1. september 2012 og udløbe den 31. august 2017. 

 

Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema for ansøgninger i den ekstraordinære ansøgningsrun-

de. Dette kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, eller det kan 

hentes fra NaturErhvervstyrelsen hjemmeside http://naturerhverv.fvm.dk/ fra den 25. april 2012. 

3.12 Fra økolog til konventionel 

Det er ikke en betingelse for at få Miljøbetinget tilskud, at tilsagnshaver er autoriseret økolog. Hvis 

du er økolog, og du ikke længere ønsker at beholde din autorisation, vil ophør af autorisationen så-

ledes ikke have konsekvenser for dit MB-tilsagn, så længe tilsagnsbetingelserne opfyldes. Ophør af 

autorisation til økologisk jordbrug skal meldes til NaturErhvervstyrelsen.  

3.13 Prioritering 

Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke kan imødekomme alle ansøgninger, vil nedenstående prioriterings-

liste blive anvendt. Der prioriteres på markniveau.  

 

Ansøgningerne prioriteres efter følgende kriterier:  

 

1. Nye private økologiske marker 

Marker i den ordinære ansøgningsrunde (1. februar – 8. maj 2012) som senest ved tilsagnsstart er 

under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, og som er forpagtet eller ejet af private jord-

brugere.  

 

2. Etablerede private økologiske marker 

Marker i den ordinære ansøgningsrunde fra den 1. februar til den 8. maj 2012, som ikke er under 

omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, men som indgår i en økologisk jordbrugsbedrift, og 

som er forpagtet eller ejet af private jordbrugere. Det kunne eksempelvis være økologiske marker, 

hvor det miljøbetingede tilsagn udløber i 2012, og der søges om nyt tilsagn.  

 

3. Nye private økologiske marker 

Miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrug for marker, der ikke kan he n-

føres til nr. 1 alene som følge af, at betingelsen vedrørende autorisation eller ansøgning om autor i-

sation til økologisk jordbrugsproduktion ikke er opfyldt, men hvor autorisation eller ansøgning her-

om foreligger ved tilsagnsperiodens begyndelse.  
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4. Etablerede private økologiske marker 

Miljøbetinget tilskud for marker, der ikke kan henføres til nr. 2 alene som følge af, at betingelsen 

vedrørende autorisation eller ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ikke er 

opfyldt, men hvor autorisation eller ansøgning herom foreligger ved tilsagnsperiodens begyndelse.  

 

5. Nye private økologiske marker 

Marker i den ekstraordinære ansøgningsrunde fra den 8. maj til den 1. september 2012, som senest 

ved tilsagnsstart er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, og som er forpagtet eller 

ejet af private jordbrugere.  

 

6. Etablerede private økologiske marker 

Marker i den ekstraordinære ansøgningsrunde fra den 8. maj til den 1. september 2012, som ikke er 

under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, men som indgår i en økologisk jordbrugsbe-

drift, og som er forpagtet eller ejet af private jordbrugere.  

 

7. Private konventionelle marker 

Marker som ikke er under omlægning eller drives af en økolog, dvs. konventionelle marker, som er 

forpagtet eller ejet af private jordbrugere. 

 

8. Offentlige marker 

Marker som er omfattet af en ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et 

kommunalt fællesskab. 

 

Under den enkelte prioriteringsklasse prioriteres markerne efter størrelsen af det samlede ansøgte 

areal, idet en større samlet ansøgning går forud for en mindre.  

3.14 Retsgrundlag 

Ordningen Miljøbetinget tilskud er reguleret af lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af land-

distrikterne og af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 95 af 28.  januar 2010 om Miljøbetinget 

tilskud med senere ændringer. 

 

Desuden er ordningen reguleret af EU’s forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne.
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4 OM - Omlægning til økologisk jordbrug  
 

I dette kapitel kan du læse om betingelser for oprettelse af nye tilsagn for omlægningstilskud. An-

søgere med eksisterende tilsagn kan også bruge denne vejledning. Den skal dog suppleres med bilag 

2, som beskriver forskellen mellem nye og gamle tilsagn.   

 

Denne støtteordning giver tilskud til jordbrugere, der omlægger konventionelt drevet jord til økolo-

gisk drevet jord. Formålet med tilskuddet er at understøtte en markedsbaseret omlægning til økol o-

gisk jordbrugsproduktion, der dækker forbrugernes behov for økologiske jordbrugsprodukter. For-

målet er også at forbedre miljøet og naturen samt fremme dyrevelfærd. OM-tilsagnet er 5-årigt. Til-

sagnsperioden for nye tilsagn begynder den 1. september 2012 og slutter den 31. august 2017. 

 

Der kan gives tilsagn til arealer, som er påbegyndt omlægning i perioden 1. oktober 2010 til 1. sep-

tember 2012. Ved ansøgningsfristen skal tilsagnshavers jordbrugsbedrift være autoriseret af Natur- 

Erhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller være omfattet af en ansøgning om autorisa-

tion 

 

For så vidt angår arealer, der tidligere har været omfattet af et OM-tilsagn, kan du kun ansøge om 

tilsagn, hvis arealet har været drevet uden for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion i 

mindst 5 år. Perioden på 5 år skal ligge umiddelbart før den periode med omlægning til  økologisk 

jordbrug, som du ansøger om tilskud til. For arealer, der tidligere har været omfattet af tilsagn, og 

hvor tilsagnet er bortfaldet med krav om tilbagebetaling, kan du ansøge om tilsagn om tilskud, hvis 

tidligere udbetalt tilskud er tilbagebetalt. 

4.1 Hvad kan du få i tilskud 

         Kr./ha/år 

OM-tilskud høj sats (de første 2 år, hvor arealet er under omlægning):       1.050,00         

OM-tilskud lav sats (de sidste 3 år i tilsagn, hvor arealet er omlagt) :             100,00         

 

På nye tilsagn med start den 1. september 2012 opnår du 2 år med den høje støttesats, hvis arealet 

du søger OM-tilskud til, er i 1. omlægningsår ved tilsagnsperiodens begyndelse. For OM-tilsagn 

med tilsagnsstart den 1. september 2012 vil det betyde, at den tidligste omlægningsdato, såfremt du 

ønsker 2 års højt tilskud, er den 1. oktober 2011. Såfremt du har omlægningstidspunkt mellem 1. 

oktober 2010 og 1. september 2011, vil du modtage højt tilskud i 1 år og lavt tilskud i 4 år.  

4.2 Betingelser for OM-tilsagn 

Følgende betingelser skal være opfyldt ellers vil tilsagnet ophøre og tidligere støtte kan blive kr æ-

vet tilbagebetalt. 

 

Økologisk autorisation  

Du skal opretholde autorisationen og drive dine tilsagnsarealer økologisk i hele tilsagnsperioden. 

Søger du om nyt tilsagn og er din jordbrugsbedrift ikke allerede autoriseret til økologisk jordbrugs-

produktion, skal du senest have ansøgt NaturErhvervstyrelsen om autorisation ved tilsagnsperiodens 

begyndelse
1
. Omlægningstidspunktet for de ansøgte arealer skal senest være 1. september 2012, 

hvor tilsagnsperioden starter.  

 

                                                      
1 Bedrifter der har søgt om autorisation den 30. april vil få første prioritet, hvis der ikke er midler til alle ansøgere. (se 

afsnit 4.11) 
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Hvis du mister din økologiske autorisation under tilsagnsperioden, er du forpligtet til at producen t-

skifte tilsagnet og tilsagnsarealerne til en anden økolog, medmindre der er tale om endeligt ophør 

(se afsnit 5.3 og 5.8). Hvis det ikke er muligt at producentskifte tilsagnet, vil tidligere udbetalt ti l-

skud blive krævet tilbagebetalt. 

 

Tilplantet med juletræer eller landbrugsmæssig udnyttelse i 1. tilsagnsår  

I første tilsagnsår skal der være en landbrugsmæssig udnyttelse af arealet. Arealet skal udnyttes 

landbrugsmæssigt og være støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling eller være tilplantet med 

juletræer/pyntegrønt i kort omdrift.  

 

For at et arealer under denne ordning anses som udnyttet landbrugsmæssigt , skal det opfylde betin-

gelserne for udbetaling i afsnit 4.3. Udyrkede arealer, og arealer der er omfattet af visse miljøtil-

sagn, anses ikke som udnyttet landbrugsmæssigt (se afsnit 4.7).   

 

I de følgende år er der kun krav om landbrugsmæssig udnyttelse, hvis der søges om udbetaling. Dog 

skal de øvrige tilsagnsbetingelser være overholdt. 

 

Mindstemål for marker hvor der søges nyt tilsagn 
Tilsagnsmarker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Marker på under 0,30 ha 

kan kun opnå tilsagn, hvis marken er fysisk sammenhængende med en anden mark, hvorpå du søger 

nyt tilsagn af samme tilsagnstype i 2012, og de to marker tilsammen udgør 0,30 ha eller mere.  

 

Hvis der er tale om arealer på under 0,30 ha, der er varigt afgrænset af læhegn, grøfter, veje o. lign, 

accepteres de som værende sammenhængende, hvis der er en støtteberettiget passage på min. 4 me-

ter imellem arealerne. 

 

Ejer eller forpagter driver arealet efter den økologiske produktionsmetode  

Det er en forudsætning for at modtage tilskud og opretholde tilsagnet, at du i hele tilsagnsperioden 

som ejer eller forpagter driver arealerne efter den økologiske produktionsmetode. Hvis du ikke læn-

gere kan drive arealerne, skal tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter. Læs mere herom i 

afsnit 5.3. 

 

Indsendelse af Fællesskema og markkort 

For at modtage årets udbetaling skal du indsende Fællesskema og markkort hvert år, og begge skal 

være modtaget rettidigt i NaturErhvervstyrelsen. For at søge om udbetaling på Fællesskemaet, skal 

du huske at udfylde markplanen side 2 og side 4A, som vedrører udbetaling af tilsagn og indsende 

skemaet inden fristen den 8. maj 2012. Se kravene for udbetaling i afsnit 5.1. Se i øvrigt Vejledning 

til Fællesskema 2012. 

 

Arealer, du søger tilsagn til i 2012, skal første gang indberettes i 2013 på Fællesskemaet, hvor du 

også søger om Enkeltbetaling.  

 

Omlægningsstøtte og andre tilskudsordninger 

Det er en betingelse for OM-tilsagn, at der ved tilsagnsperiodens begyndelse og inden for den 5-

årige tilsagnsperiode ikke er pålagt forpligtelse til at opfylde betingelserne for økologisk jordbrug, 

eller betingelser, der svarer hertil, som følge af at arealet er omfattet af anden lovgivning eller afta-

le end de økologiregler, som NaturErhvervstyrelsen har udstedt. 

 

Der kan ikke gives tilsagn til arealer, hvor der i forvejen gives tilskud til  

 Miljøvenlig drift af vådområder  

 Tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ), hvis disse tilsagn indebærer ud-

tagning af produktion. 
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 Tilsagn til Braklagte randzoner langs vandløb og søer  

 Tilsagn til Fastholdelse og pleje af vådområder med forpligtelse til udtagning.  

 

Der må heller ikke være aftale eller servitut for tilsagnsarealet efter Miljøministeriets regler om 

tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder.   

Se i øvrigt forenelighedstabellen, bilag 1.  

 

Skov 

Der udbetales ikke støtte til tilsagnsarealer, der er tilplantet med skov, og tilsagn må ikke være om-

fattet af en tilskudsordning til skovbrug eller være pålagt fredsskovpligt, medmindre arealet er ube-

vokset (lysåbne arealer i fredsskov). Hvis der på arealet etableres et tilsagn om tilskud til skovbrug, 

vil arealerne udgå af tilsagn om omlægningstilskud. Der vil dog ikke være krav om tilbagebetaling, 

så længe der ikke har været udbetalt støtte under begge ordninger i samme år.  

4.3 Betingelser for udbetaling  

(for eksisterende tilsagn se bilag 2) 

 

Der kan kun udbetales støtte til landbrugsarealer, der drives med henblik på produktion af juletræer 

eller landbrugsafgrøder, eller græsarealer der anvendes til afgræsning eller slæt.  

 

For at et areal betragtes som drevet med henblik på produktion af landbrugsafgrøder gælder at:  

 

Permanente afgrøder  
Arealer med permanente afgrøder som ex. vin og frugttræer skal drives plantagemæssigt og med 

henblik på høst. I forbindelse med evt. kontrol er det en fordel for dig, at du har gemt dokumentati-

on for udgifter til beplantning af arealet og dokumentation for salg af afgrøder. Læs mere om pe r-

manente afgrøder i Vejledning om Enkeltbetaling 2012 

 

Omdriftsarealer  
Omdriftsarealer (bortset fra omdriftsarealer med græs), som i det år, hvor der søges om udbetaling, 

skal dyrkes i overensstemmelse med god landmandspraksis og lokalt anerkendte normer, herunder 

normale udsædsmængder, som defineret under ordningen Enkeltbetaling.  

 

Lavskov og energiafgrøder 

For lavskov gælder, at det skal høstes mindst hvert 10. år. Se i Vejledning om Enkeltbetaling 2012, 

hvilke sorter der kan anvendes som lavskov og energiafgrøder, og hvor mange træer der skal ud-

plantes pr ha. 

 

Juletræer og pyntegrønt 

Arealer med juletræer og pyntegrønt skal være i kort omdrift. Det betyder, at træerne skal fældes 

senest 10 år efter udplantning eller senest 14 år efter udsåning på tilsagnsarealet.  

 

 

 

 

 

Det er tilsagnshavers ansvar, at tilsagnsbetingelserne er overholdt. Hvis du ikke overholder 

betingelserne, vil det som oftest resultere i bortfald af dit tilsagn og krav om tilbagebeta-

ling af tidligere udbetalt tilskud og evt. nedsættelse af årets udbetaling 
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Græsarealer  

Græsarealer skal anvendes landbrugsmæssigt til slæt eller afgræsning i perioden fra den 15. maj og 

til og med den 31. august. Arealerne skal under normale vejrforhold
1
 fremstå med lavt plantedække 

den 31. august.  

 

Hvis arealet er plejet med afgræsning, skal alle dele af arealet fremstå den 31. august med mindst 50 

% af plantedækket, som er under 40 cm højt. Enkelte områder på under 100 m
2
 hvor der den 31. 

august er et plantedække på over 40 cm højde, vil dog blive accepteret, hvis de er en del af en hel-

hed, hvor plantedækket i øvrigt opfylder betingelserne til plantedække.  

 

Plantedække på græsarealer  

På omlægningstilsagnene gælder samme regler som under ordningen Enkeltbetaling: Områder med 

manglende plantedække eller hvor der er mere end 50 % planter, der ikke er græs eller grøntfoder, 

er ikke støtteberettigede. For plantedækket på græsarealer gælder endvidere, at det hele året overve-

jende skal bestå af græs eller andet grøntfoder (dvs. græs, kløver og andre bælgplanter samt urtea g-

tige plantearter som naturligt indgår i foderet til drøvtyggere og heste). I Vejledning om Enkeltbeta-

ling 2012 kan du læse om hvilke plantearter, der ikke er støtteberet tigede på græsarealer, og hvor-

dan det støtteberettigede areal beregnes for marker, hvor dele af marken ikke lever op til kravet om 

50 % græs. Se i øvrigt afsnit 4.3.3 om træer og buske på støtteberettigede arealer . 

4.3.1 Minisommerbrak og sortbrak (alle OM-tilsagn) 

På økologiske arealer
2
 er det muligt at lave bekæmpelse af rodukrudt med brak i en begrænset per i-

ode. Idet brak-perioden er begrænset, og der både før og efter er en afgrøde på arealet, betragtes det 

som en jordbrugsmæssig udnyttelse. Der er to former for brak, og de er defineret således: 

 

Sortbrak 

Vinterrug skæres af først i maj. Det kan spredes på marken eller høstes som grønrug. Der pløjes 

eller foretages en gennemskærende harvning, som fortsættes hen over sommeren. I august pløjes 

marken, og der sås en efterafgrøde.  

 

Minisommerbrak 

Minisommerbrak kan gennemføres med vårsæd eller kløvergræs.  

Vårsæd: Når jorden er dyrkbar, sås vårsæden. Vårsæden høstes grøn eller spredes på marken sidst i 

juni, og der gennemføres minisommerbrak fra sidst i juni.  

Kløvergræs: Kløvergræsmarken udnyttes frem til sidst i juni, og man kan herefter gennemføre mini-

sommerbrak, hvor marken ligger sort i 6-8 uger, og der jordbehandles.  

4.3.2 Grøngødning  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

For økologiske arealer med græs i omdrift er det også muligt at anvende arealerne til grøngødning, 

således at arealet kun afpudses, og det afslåede materiale efterlades. Det er dog et krav, at arealerne 

er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver, og tilsagnshaver i hele 

                                                      
1
 Undtagelser fra definitionen normale vejrforhold dækker perioder med for årstiden helt unormale vejrforhold, der 

resulterer i, at arealerne ikke lever op til betingelserne for støtte. NaturErhvervstyrelsen vil melde ud på hjemmesiden 

www.naturerhverv.dk, når en sådan undtagelse fra definitionen normale vejrforhold træder i kraft, med angivelse af de 

geografiske områder, undtagelsen berører. 
2
 Et areal betragtes som økologisk, når det den 21. april i ansøgningsåret er omlagt eller er under omlægning til økol o-

gisk jordbrugsproduktion under en bedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion 

eller er under en bedrift, der er omfattet af en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen om autorisation . 
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kalenderåret opbevarer dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræsblanding og dokumen-

tation for, at der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealerne i 2011. 

4.3.3 Træer og buske (alle OM-tilsagn) 

For OM-tilsagn på landbrugsarealer gælder de samme regler for træer og buske, som der gælder 

under ordningen Enkeltbetaling. På tilsagnsarealer, hvor du søger om udbetaling, er det derfor et 

krav, at der kun må være op til 50 træer og buske pr. ha. Træer og buske under 1 meter tæller ikke 

med. Buske, der har karakter af krat (fx brombær og eller hybenrose), indgår som ikke -

støtteberettiget andel i vurderingen af minimum 50 % dække af græs og foderplanter på græs -

arealer.  
 

Klynger af træer og buske er ikke støtteberettigede. En klynge er defineret ved at være mere end 4 

træer/buske over 1 meter i højden pr. 100 kvadratmeter.  

4.4 Tilskud der kan kombineres med omlægningsstøtte  

På marker, hvor du får omlægningstilskud, kan du også modtage andre typer af tilskud. 

Du kan kombinere dit omlægningstilskud med støtte under Enkeltbetalingsordningen og det kan 

også kombineres med Miljøbetinget tilskud og ø-støtte. Derudover kan Omlægningstilskud generelt 

kombineres med andre arealbaserede miljøtilsagn, hvor der ikke er forpligtelse til udtagning . 

 

Derudover kan omlægningsstøtte kombineres med stort set alle de nye 1 -årige støtteordninger, dog 

ikke ordningen Støtte til Afgrødevariation. Se forenelighedstabellen i bilag 1.  

4.5 Indberetning af tilsagnsarealer (alle OM-tilsagn) 

Det er et krav, at du hvert år indberetter, om du overholder tilsagnsbetingelserne for alle dine ti l-

sagnsarealer. Tilsagnsarealer, der ikke bliver indberettet på markplanen i Fællesskemaet, bortfalder, 

og NaturErhvervstyrelsen kan rejse krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud
1
.  

 

Alle dine tilsagnsarealer skal fremgå af din markplan. Hvis et areal ikke bliver dyrket i en sæson 

men stadig er et landbrugsareal, skal du angive det som et udyrket areal med afgrødekode 310 

(udyrket mark). Hvis arealet overgår til naturareal se afsnit 4.5.1  

4.5.1 Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

Hvis en mark eller en del af en tilsagnsmark permanent overgår til anden anvendelse end markdrift, 

og tilsagnsbetingelserne fortsat kan opfyldes, kan du opretholde tilsagnet. Du modtager da ikke ti l-

skud for det pågældende areal, men skal til gengæld ikke tilbagebetale evt. tidligere udbetalt ti l-

skud. Det er muligt, hvis arealet fx overgår til:  

 

 Natur o.l. (fx søer, læhegn, vildtremiser, naturgenopretningsprojekter mv.)  

 Skov, hvis der ikke er ydet tilskud til arealerne, mens de træer, der helt eller delvis ud-

gør skoven, har været på arealet. 

 

                                                      
1
 Du kan også indberette om du overholder tilsagnsbetingelserne pr. brev eller mail frem til 1. august,  og tilsagnet 

blive opretholdt uden krav om tilbagebetaling. Du kan dog kun søges om udbetaling på Fællesskemaet hvor fristen er 8. 

maj  2012. 



 

 

OM – Omlægningstilskud til økologisk jordbrug 

35 

 

Arealer, der overgår til anden anvendelse, skal stadig skal indberettes som et tilsagnsareal, hvis du 

ønsker at opretholde tilsagnet. Hvis arealet overgår til naturareal kan det indberettes med afgrøde-

kode 905 (Anden anvendelse af tilsagnsarealer). 

 

Det har tidligere været muligt at lade tilsagnsarealer overgå til anden anvendelse som ex. stald eller 

ensilagesilo, men for nye tilsagn fra 2012 er det kun muligt at lade tilsagnsarealer overgå til skov 

eller naturareal. 

 

Hvis arealet overgår til anden anvendelse skal du underrette NaturErhvervstyrelsen. Du skal også 

oplyse, hvilken form for anden anvendelse der er tale om. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt 

at indsende dokumentation - eksempelvis i forbindelse med et naturgenopretningsprojekt. Doku-

mentation tilsendes NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud. 

4.6 Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer  

(se bilag 2 for eksisterende tilsagn) 

 

Reglerne for aktiviteter på tilsagnsarealer følger reglerne under ordningen Enkeltbetalingen. Undta-

get er arealer med opbevaring af landbrugsprodukter hvor der for Tilsagn om omlægningstilskud 

gælder, at opbevaring kun er tilladt i 8 dage i perioden 1. april -31. august. Til gengæld vil opbeva-

ring være tilladt i et ubegrænset antal dage uden for dyrkningssæsonen dvs. mellem 31. august og 1. 

april, så længe arealet kan dyrkes efterfølgende.   

 

På tilsagnsarealer, hvor du søger udbetaling, er følgende aktiviteter tilladt i op til 28 dage om året , i 

perioden fra 1. april til 31. august, dog højst 8 dage. Antallet af dage er for hele arrangementets 

varighed, herunder evt. opsætning, nedtagning og oprydning:  

 

 Arrangementer (med landbrugsmæssig relevans) såsom dyrskuer, traktortræk, maskindemon-

stration, pløjestævner og lignende  

 Arrangementer (uden landbrugsmæssig relevans) såsom koncerter, sportsstævner, hundetræ-

ning, ridearrangementer, markeder, spejderlejre, bålplads, udstillinger, parkeringspladser og 

lignende  

 Anlægsarbejder (arbejdsområder, arbejdskørsel, kabelnedgravning, kloakarbejde og lignen-

de)  

 Arkæologiske forundersøgelser  

 Opbevaring af fx byggematerialer, træ, tømmer, brænde, jord, sand, grus og maskiner og 

lignende  

 Militære øvelser. 

 Opbevaring af landbrugsprodukter er kun tilladt 8 dage fra 1.april til 31. august, men resten 

af året er det tilladt i ubegrænset tidsrum, så længe det ikke forhindrer, at arealet kan dyrkes 

i dyrkningssæsonen. 

 

Arealer med opbevaring eller aktiviteter, hvor du ikke søger om udbetaling kan anmeldes som udyr-

ket areal (310). På udyrkede arealer skal du være opmærksom på GLM kravene til plantedække skal 

være opfyldt. 

4.7 Afgrødekoder (alle OM-tilsagn) 

Herunder angives hvilke typer af afgrøder og andre typer tilsagn, der ikke er forenelige med OM-

tilsagn. Gruppe A giver bortfald af tilsagn og i nogle tilfælde også et tilbagebetalingskrav. Gruppe 

B er forenelige med OM-tilsagn, men giver ikke udbetaling af tilskud.  
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Gruppe A: Afgrødekoder der ikke er forenelige med OM-tilsagn 

  

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord* 

312 20-årig udtagning 

313 20-årig udtagning med skov 

315 Miljøgræs med udtagningsforpligtigelse 

317 Vådområde med udtagningsforpligtigelse 

318 Ikke landbrugsarealer, omfattet af plejetilsagn  

319 Miljøtilsagn med udtagningsforpligtelse, der ikke er landbrugsarealer  

320 Braklagte randzoner 

321 Miljøtiltag på ej landbrugsarealer 

341 Randzoneordningen 

587 

588 

Skovrejsning på tidl. landbrugsjord* 

Statslig skovrejsning 

589 Bæredygtig skovdrift* 

 

*Arealer med skovtilsagn vil ikke få et tilbagebetalingskrav, da OM-tilsagn kan omdannes til et 

skovtilsagn 

 

Gruppe B: Afgrødekoder som ikke giver udbetaling 

 

258    Permanent græs, Ø-støtte 

271    Rekreative formål (fx vildtager) 

310    Udyrket mark 

340    Randzoneordningen* 

580    Skovdrift, alm. 

581    Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m 

888    Nye tilsagn uden råderet ved ansøgningsfristen 

900    Øvrige afgrøder 

903    Fredskovpligtige lysåbne arealer i skov  

904    Åbne arealer i skov 

905    Anden anvendelse på tilsagnsarealer (landbrug) 

906    Afmelding af landbrugsareal 

 

*Afgrødekode 340 (Randzoneordningen) kan anvendes på OM-arealer og giver udbetaling, hvis  

arealet lever op til kravene for plantedække på græsarealer, og der sker en landbrugsmæssig udnyt-

telse. 

4.8 Underretningspligt 

Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, hvis du ikke længere 

opfylder betingelserne i tilsagnet. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et areal, vil Natu-

rErhvervstyrelsen som udgangspunkt kræve tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

4.9 Dispensation 

Der kan være helt specielle forhold på din jordbrugsbedrift, der gør, at du er i tvivl om, du kan op-

fylde betingelserne. Det er vigtigt, at du oplyser NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, om 
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forholdene. Det skal ske skriftligt. På den måde giver du os mulighed for at vurdere din specielle 

situation. NaturErhvervstyrelsen vil derefter sende dig et skriftligt svar. 

4.10 Ekstra ansøgningsrunde for økologer 

Bedrifter, der er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, eller hvor der er søgt om autor isation 

i den ordinære ansøgningsrunde i 2012, har mulighed for i perioden fra den 25. april 2012 til og 

med den 1. september 2012 at ansøge om tilsagn om tilskud for nye arealer. De nye arealer skal 

være tilgået bedriften ved køb eller forpagtning i perioden fra den 25. april 2012 til og med den 1. 

september 2012. Bemærk, at modtagelsesdatoen referer til modtagelsesdagen i NaturErhvervstyrel-

sen.  

 

Tilsagnet vil træde i kraft den 1. september 2012 og udløber den 31. august 2017.  

 

Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema for ansøgninger i den ekstraordinære ansøgningsrun-

de. Dette kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, eller det kan 

hentes fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside http://naturerhverv.fvm.dk fra den 25. april 2012.  

4.11 Prioritering 

Hvis NaturErhvervstyrelsen ikke kan imødekomme alle ansøgninger, vil nedenstående prioriterings-

liste blive anvendt. Ansøgningen prioriteres sammen med en eventuel ansøgning om Miljøbetinget 

tilskud. Der prioriteres på markniveau. Det skal bemærkes, at fordi MB- og OM ansøgningerne pri-

oriteres sammen, ligner nedenstående prioritering den for Miljøbetinget tilskud, men i realiteten vil 

prioriteringsklasse 2, 6 og 7 ikke finde anvendelse på OM. 

 

Ansøgningerne prioriteres på markniveau efter følgende kriterier: 

 

1. Nye private økologiske marker 

Marker i den ordinære ansøgningsrunde (1. februar – 30. april 2012) som senest ved tilsagnsstart er 

under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, og som er forpagtet eller ejet af private jord-

brugere. 

 

2. Etablerede private økologiske marker 

Marker i den ordinære ansøgningsrunde fra den 1. februar til den 30. april 2012, som ikke er under 

omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, men som indgår i en økologisk jordbrugsbedrift, og 

som er forpagtet eller ejet af private jordbrugere. Det kunne eksempelvis være økologiske marker, 

hvor det miljøbetingede tilsagn udløber i 2012, og der søges om nyt tilsagn.  

 

3. Nye private økologiske marker 

Miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrug for marker, der ikke kan hen-

føres til nr. 1 alene som følge af, at betingelsen vedrørende autorisation eller ansøgning om autor i-

sation til økologisk jordbrugsproduktion ikke er opfyldt, men hvor autorisation eller ansøgning he r-

om foreligger ved tilsagnsperiodens begyndelse. 

 

4. Etablerede private økologiske marker 

Miljøbetinget tilskud for marker, der ikke kan henføres til nr. 2 alene som følge af, at betingelsen 

vedrørende autorisation eller ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ikke er 

opfyldt, men hvor autorisation eller ansøgning herom foreligger ved tilsagnsperiodens begyndelse.  

 

5. Nye private økologiske marker 
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Marker i den ekstraordinære ansøgningsrunde fra den 25. april til den 1. september 2012, som se-

nest ved tilsagnsstart er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, og som er forpagtet 

eller ejet af private jordbrugere.  

 

 

6. Etablerede private økologiske marker 

Marker i den ekstraordinære ansøgningsrunde fra den 25. april til den 1. september 2012, som ikke 

er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, men som indgår i en økologisk jordbrugsb e-

drift, og som er forpagtet eller ejet af private jordbrugere.  

 

7. Private konventionelle marker 

Marker som ikke er under omlægning eller drives af en økolog, dvs. konventionelle marker, som er 

forpagtet eller ejet af private jordbrugere. 

 

8. Offentlige marker 

Marker som er omfattet af en ansøgning fra en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et 

kommunalt fællesskab. 

 

Under den enkelte prioriteringsklasse prioriteres markerne efter størrelsen af det samlede ansøgte 

areal, idet en større samlet ansøgning går forud for en mindre.  

4.12 Retsgrundlag 

Tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug er reguleret af lov nr. 316 af 31. marts 2007 om u d-

vikling af landdistrikterne og af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 28. januar 2010 om 

tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug med senere ændringer med senere ændringer. 

 

Desuden er ordningen reguleret af EU’s forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne.
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5 Generelle betingelser for miljø- og økologiordninger 

5.1 Udbetaling af tilskud  

Du skal hvert år anmode om udbetaling af dit tilskud i Fællesskemaet. Her skal du samtidig erklære, 

at du har overholdt betingelserne for tilsagn. Hvis du ikke har overholdt betingelserne, skal du opl y-

se herom og forklare hvorfor. Sammen med Fællesskemaet skal du indsende markkort med indteg-

ning af dine tilsagnsmarker. For tilsagn, der gives i 2012, skal du første gang anmode om udbetaling 

i Fællesskema 2013. 

 

Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arealet har været udnyttet efter reglerne i tilsagnet i 

hele tilsagnsperioden. 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om Fælleskemaet på: http://naturerhverv.fvm.dk/faellesskema 

5.1.1 Rettidig anmodning om udbetaling 

Anmodning om udbetaling af eksisterende tilsagn skal ske på side 4.a i Fællesskema 2012, hvor du 

også skal erklære, at du overholder betingelserne i dit tilsagn. Bemærk, at alle ansøgere i 2012 skal 

indsende Fællesskema og markkort elektronisk. Dette sker via Fødevareministeriets Tast selv -

service, som det nye Internet Markkort 2.0 (IMK 2.0) er en del af. Du kan enten selv anvende Tast 

selv-service, eller du kan give fuldmagt til din konsulent. Du skal desuden som minimum udfylde 

siderne 1.a, 1.b, 1.c og 2.a. Har du søgt om udbetaling af Miljøbetinget tilsagn, skal du også vælge 

model for tilførsel af kvælstof på side 3.a. Fristen for indsendelse af Fællesskema 2012 er den 8. 

maj 2012. 

5.1.2 Reduktion af tilskud ved forsinket anmodning om udbetaling 

Hvis du indsender Fællesskema 2012 i perioden fra 8. maj til 4. juni 2012, er der tale om en forsin-

ket anmodning om udbetaling, og det vil medføre en reduktion af årets støtte svarende til 1 % fra-

drag pr. arbejdsdag. Har NaturErhvervstyrelsen ikke modtaget dit Fællesskema senest 4. juni 2012 

mister du årets tilskud. 

 

 

 

 

5.1.3 Anmeldelse af alle marker 

Du skal i Fællesskemaet anmelde alle landbrugsarealer, også marker der ikke søges støtte til. Alle 

arealer skal anmeldes for at sikre en korrekt opgørelse af de arealer, som er omfattet af reglerne om 

krydsoverensstemmelse. Læs mere i Vejledning til Fællesskema 2012.  

 

Hvis du ikke anmelder alle de marker, du har tilsagn til, vil du som udgangspunkt miste tilsagnet til 

de pågældende marker (se afsnit 5.1.4.) Hvis du ikke har indsendt Fællesskema 2012, kan du dog 

stadig opretholde dit tilsagn, hvis du senest 1. august meddeler NaturErhvervstyrelsen, at tilsagns-

betingelserne er opfyldt på dine tilsagnsarealer i den indeværende tilsagnsperiode. Du vil dog ikke 

få udbetalt tilskud for det pågældende tilsagnsår.  

  

I Vejledning til Fællesskema 2012 finder du en tabel med afgrødekoder, der skal anvendes for 

MVJ-tilsagn og tilsagn under Landdistriktsprogrammet 2007-2013. 

Ansøgning om nyt tilsagn modtaget efter den 8. maj 2012 vil ikke blive imødekommet.  

 

http://naturerhverv.fvm.dk/faellesskema
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5.1.4 Bortfald af tilsagn 

Hvis du ikke har indsendt Fællesskema 2012 og fristen 1. august heller ikke overholdes, vil  tilsag-

net om tilskud bortfalde, og tidligere udbetalt tilskud vil i de fleste situationer blive krævet tilbage-

betalt. 

5.1.5 Loft på tilskuddet 

Der er en grænse for, hvor stort et tilskud EU medfinansierer pr. ha. Udbetalingsloftet omfatter 

summen af alle tilskud til miljøvenligt landbrug under afsnit IV om støtte til landdistriktsudvikling i 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 og tidligere forordninger om landdistriktsstøtte. Støtte  under 

Enkeltbetalingsordningen er ikke omfattet af loftet. Udbetalingsloftet er fastsat til 600 EUR pr. ha 

pr. år, når den forudgående afgrøde var 1-årig, 900 EUR pr. ha pr. år for flerårige specialafgrøder 

og 450 EUR pr. ha pr. år for anden jordudnyttelse (herunder permanente græsarealer). For ældre 

tilsagn (før 2000) er udbetalingsloftet for 20-årig Miljø- og plejegræs samt 20-årig Ændret afvan-

ding 422,60 EUR, og for 20-årig Udtagning 724,50 EUR. 

 

Hvis fx de samlede landdistriktstilskud, der udbetales til et areal, der tidligere var med ét-årige af-

grøder, overstiger loftet på 600 EUR pr. ha, vil tilskuddet blive nedsat, så det sammenlagt udgør et 

beløb svarende til loftet. Der omregnes til danske kroner med den gældende kurs for året.  

 

Eksempel 

Ansøger A har et tilsagn om tilskud til Fastholdelse af vådområder med en årlig tilskudssats på 

3.500 kr. pr. ha. Ansøger A har på samme arealer et tilsagn om tilskud til Pleje af vådområder med 

en årlig tilskudssats på 1.400 kr. pr. ha. Det vil sige at Ansøger A årlige tilskud løber op i 4.900 kr. 

pr. ha 

Den forudgående afgrøde ved tilsagnets start var 1-årig og loftet er derfor 600 EUR, svarende til 

4.470 kr. pr. ha (udregnet efter aktuel kurs1:7,45).  

Da ansøger A’s tilskud overstiger loftet vil ansøger A’s udbetaling blive reguleret, så den svarer til 

loftet, altså 4.470 kr. pr. ha. 

5.1.6 Hvornår udbetales tilskuddet 

NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang årligt. Udbetalingen sker normalt mellem 1. 

november og 31. marts efter tilsagnsårets udløb, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Ud-

betalingen kan ske senere, fx hvis der har været et kontrolbesøg på bedriften, og den efterfølgende 

sagsbehandling ikke er afsluttet. 

 

Ovenstående gælder også for eksisterende miljø- og økologitilsagn, også selvom der i det konkrete 

tilsagn fremgår en anden udbetalingsdato
1
.  

5.1.7 Udbetalingskonto 

Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som din Nemkonto. Du kan indberette 

og ændre den konto, du ønsker som Nemkonto i dit pengeinstitut (eller netbank) eller på 

www.nemkonto.dk.  

 

Nyt CVR-nummer 

Hvis du får nyt CVR-nummer, eller lavet et producentskifte, skal du huske at få registreret din 

Nemkonto på det nye CVR-nummer. 

5.1.8 Oplysninger til SKAT 

Tilskuddet er skattepligtigt, og det bliver meddelt SKAT, hvor meget du har fået udbetalt.  

                                                      
1
 Betalingsperioden er ændret i medfør af en række ændringsbekendtgørelser for de forskellige ordninger.  

http://www.nemkonto.dk/
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5.2 Kombination med Enkeltbetalingsordningen 

Arealer med tilsagn, der samtidig opfylder kravene til støtte under Enkeltbetalingsordningen, kan 

også modtage udbetaling af Enkeltbetaling. Bemærk, at dette kun gælder for nogle af de nye tilsagn 

om Pleje af græs- og naturarealer, der søges i 2012. Læs mere om hvornår det er muligt at kombine-

re et nyt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer med Enkeltbetaling i kapitel 2. 

 

Visse arealer med tilsagn om støtte under Landdistriktsprogrammet kan også danne grundlag for 

støtte under Enkeltbetalingsordningen, selvom de ikke opfylder de almindelige krav til støtteberet-

tigede arealer under Enkeltbetalingen (i henhold til undtagelsen i art. 34). Det er dog en forudsæt-

ning, at arealerne retmæssigt dannede grundlag for udbetaling af støtte under Enkeltbetalingsord-

ningen i 2008. Du kan læse mere om kravene for udbetaling af Enkeltbetalingsstøtten i Vejledning 

om Enkeltbetaling 2012. 

 

 

Tilsagn 

type 

Foranstaltning Yderligere krav  

4 Miljøvenlig drift af græsarealer Indenfor Natura 2000 

5 Pleje af græs- og naturarealer med afgræsning, rydning 

eller slæt 

Indenfor Natura 2000 

7 20-årig udtagning af agerjord  

8 20-årig udtagning af græsarealer udenfor omdrift  

9 Ændret afvanding Tilsagn fra og med 2001 

11 Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer Indenfor Natura 2000 

11 Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer Udtagningsforpligtelse 

13 Etablering af vådområder  

16 Miljøvenlig drift af vådområder  

40 Pleje af græs- og naturarealer Indenfor Natura 2000 

41 Braklagte Randzoner langs vandløb og søer  

45 Opretholdelse af ændret afvanding  

50 Fastholdelse af vådområder  

51  Pleje af vådområder  

52 Pleje af græs- og naturarealer, Grøn Vækst Indenfor Natura 2000 

54 Opretholdelse af ændret afvanding, Grøn Vækst  

55 Fastholdelse af vådområder  

5.3 Producentskifte 

Du skal altid indsende erklæring om producentskifte, når arealer med tilsagn overgår til en anden 

ejer eller forpagter. I sådanne situationer skal tilsagnet overdrages til erhverver, som herefter skal 

opfylde betingelserne i tilsagnet. Hvis tilsagnet ikke overdrages til den nye ejer eller forpagter, 

bortfalder tilsagnet med krav om tilbagebetaling til overdrager. 

 

Anmeldelse af producentskifte skal foretages på et særligt sæt af skemaer vedrørende erklæring om 

producentskifte, som kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, www.naturerhverv.fvm.dk, 

eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 

 

Du skal altid udfylde: 

 Anmeldelse om producentskifte  

 

Hvis du har et MB-tilsagn, Miljøtilsagn eller et OM-tilsagn skal du derudover udfylde: 

 Skema over marker og erklæring om økologi og miljøtilsagn 

http://www.naturerhverv.fvm.dk/
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Har du et OM-tilsagn, skal du også udfylde: 

 Erklæring om økologi (skal kun udfyldes hvis erhverver er eller ønsker at blive økolog) 

 

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Center for arealtilskud.  

5.3.1 Frist for indsendelse af erklæring om producentskifte  

Fristen for at indsende skema for producentskifte til NaturErhvervstyrelsen er  den førstkommende 

frist for ansøgning om Enkeltbetaling i Fællesskemaet. Fristen for Fællesskema 2012 er den 8. maj.  

 

 

 

 

 

Overdragelse mindre end 8 uger før ansøgningsfrist for Enkeltbetaling  

Finder overdragelsen sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist  for ansøgning om Enkelt-

betaling, skal erklæring om producentskifte dog være modtaget senest 8 uger efter overdragelse s-

tidspunktet. Hvis overdragelsen fx finder sted den 10. april skal erklæring om producentskifte væ re 

modtaget senest den 5. juni. 

 

Sker producentskiftet med virkning før den 8. maj, er det vigtigt at erhverver anmelder tilsagnsarea-

lerne på sit Fællesskema 2012 og erklærer at tilsagnsbetingelserne er overholdt. Det gælder nemlig, 

at erklæring om producentskifte stadig accepteres som rettidigt  modtaget hvis: 

 

 erhverver rettidigt har indberettet de tilsagnsmarker, som han har overtaget, i sit Fællesske-

ma på markplanen og på side 4a, og 

 erklæring om producentskifte indsendes indenfor en frist, som fastsættes af Natur -

Erhvervstyrelsen.  

 

Hvis fristerne for indsendelse af producentskifte ikke overholdes kan det medføre bortfald af ti l-

sagn, og overdrageren kan få krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

  

Dispensation 

NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for anmeldelse om producentskif-

te. Der skal indsendes begrundet ansøgning.  

5.3.2 Hvornår indtræder den nye erhverver i tilsagnet 

Modtages erklæring om producentskiftet rettidigt i NaturErhvervstyrelsen, indtræder erhverver au-

tomatisk i tilsagnets rettigheder og forpligtelser fra overdragelsestidspunktet. At erhverver indtræ-

der umiddelbart betyder, at vedkommende skal være ekstra opmærksom på tilsagnets betingelser, da 

erhverver er ansvarlig fra overdragelsestidspunktet. 

 

Tilskuddet vil herefter blive udbetalt til den nye ejer eller bruger. Ved producentskifte efter fristen 

for ansøgning om Enkeltbetaling, vil retten til tilskud dog altid tilkomme den, der har indgivet an-

modning om udbetaling i Fællesskemaet, og som retsmæssigt råder over arealet ved fristen for ind-

sendelse af Fællesskemaet. 

 

Ansøgning om udbetaling af tilskud skal altid indgives af den, der ved ansøgningsfristens udløb 

(den 8. maj 2012) driver tilsagnsarealet som ejer eller forpagter, og som er registreret som tilsagns-

haver, eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet.  

 

Er du økolog, skal du være opmærksom på, at du skal indsende producentskifteskemaet straks 

efter overdragelsen jf. reglerne for økologiautorisation. 
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Hvis et producentskiftet tilsagn bortfalder, kræver NaturErhvervstyrelsen normalt, at tidligere til-

skud, skal tilbagebetales af erhverver. Det gælder også for tilskud, som er udbetalt til overdrager. 

 

Når erhverver ikke ønsker at indtræde i tilsagn 

Hvis den nye ejer eller bruger kun ønsker at overtage arealerne men ikke ønsker at indtræde i til-

sagnet, medfører det bortfald af tilsagnet. I denne situation vil  overdrageren få krav om tilbagebeta-

ling af tidligere udbetalt tilskud. 

5.3.3 Indtræden i en anden jordbrugers ansøgning om nyt tilsagn 

Det er muligt at indtræde i en anden jordbrugers ansøgning om nyt tilsagn. Hvis et ansøgt areal 

overdrages til en ny ejer eller forpagter, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan 

den nye ejer eller forpagter indtræde i den tidligere ejer eller forpagters ansøgning om tilskud til 

miljø- og økologiordninger. For at NaturErhvervstyrelsen kan godkende en sådan indtræden i en 

ansøgning, skal der indsendes en Erklæring om indtrædelse i ansøgning om tilsagn , som kan findes 

på NaturErhvervstyrelsen hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.   

5.4 Regler for gødningsplan 

På miljø- og økologitilsagnene er der forskellige krav til hvordan og hvornår, der skal udfyldes og 

indsendes gødningsplan og/eller gødningsregnskab:  

 

Tilsagns-

type 

 

Foranstaltning 

 

Tilsagn 

med 

start år 

Krav om 

gød-

nings-

plan 

Krav om 

gød-

nings-

regnskab 

Krav om 

udfyldelse 

af side 3.a 

i Fælles-

skema 

1 Nedsættelse af kvælstoftilførslen 2003- 

2005 
+ + -* 

 

4 Miljøvenlig drift af græs, niveau 1, 

med mulighed for tilførsel af 

max 80 kg total-N pr. ha 

1997-

2002 
+ + -* 

 

4 Miljøvenlig drift af græs, niveau 2 1997-

2002 
- - - 

5 Pleje af græs- og naturarealer med 

mulighed for tilførsel af max 80 kg 

total-N pr. ha 

1997- 

2002 
+ + -* 

5 Pleje af græs- og naturarealer med 

forbud mod tilførsel af gødning 

1997-

2002 
- - - 

10 Etablering af efterafgrøder 2003- 

2005 
+ + -* 

11 Miljøvenlig drift af græs med mu-

lighed for tilførsel af gødning (max 

90 % af N-kvoten) 

2003- 

2005 

 

+ + -* 

11 Miljøvenlig drift af græs med for-

bud mod tilførsel af gødning  

2003-

2005 
- - - 

7, 8, 9,12, 

13,  16 

Øvrige MVJ-tilsagn 1994- 

2008 
- - - 

25 Miljøbetinget tilskud (MB) 2007- 

2012 
+ + +** 

26 Miljøbetinget tilskud til juletræer og 

pyntegrønt (MB) 

2010-

2012 
+ + +** 
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Tilsagns-

type 

 

Foranstaltning 

 

Tilsagn 

med 

start år 

Krav om 

gød-

nings-

plan 

Krav om 

gød-

nings-

regnskab 

Krav om 

udfyldelse 

af side 3.a 

i Fælles-

skema 

35 Omlægning til økologisk jordbrug 

(OM) 

2007- 

2012 
- - - 

40 Pleje af græs- og naturarealer 2007- 

2009 
- - - 

41 Braklagte randzoner 2007-

2011 
- - - 

45 Opretholdelse af ændret afvanding 2007 - - - 

50 Fastholdelse af vådområder 2007- 

2011 
- - - 

51 Pleje af vådområder 2007- 

2011 
- - - 

52 Pleje af græs- og naturarealer, GV 2010-

2011 
+ - -* 

52 Pleje af græs- og naturarealer, 1-

årige forlængelser, GV 

2011 + - -* 

54 Opretholdelse af ændret afvanding, 

GV 

2009- 

2011 
+ - -* 

55 Fastholdelse af vådområder, GV 2011 + - - 
 

* Uanset om du er omfattet af registeret for gødningsregnskaber, kan du med fordel udfylde de relevante 

kolonner på side 3.a i det Elektroniske Fællesskema 2012 (Tast selv -service). Beregningerne sker automatisk 

og er tilstrækkelige i forhold til at opfylde kravet om gødningsplan. 

 

** Udfyld felt E på side 3.a i det elektroniske Fællesskema 2012.  Hvis du vælger at tilføre maksimalt 140 kg 

total-N pr. ha harmoniareal på hele bedriften, skal du også udfylde felt G. 

Hvis du vælger at reducerer til 75 % af N-kvoten, er det vigtigt at du udfylder kolonne 22 og 23 på side 3a , 

hvis du ønsker at bruge gødningsplanen i Fællesskema 2012 til at opfylde kravet om gødningsplan, 

 

Uanset ovenstående oversigt skal gødningsplan og gødningsregnskab altid udarbejdes efter reglerne 

i lov om Jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvis din bedrift er omfattet heraf.  

5.5 Omdannelse af tilsagn 

Der er visse muligheder for at ændre tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden uden krav om tilbagebet a-

ling af udbetalte tilskud. Det gælder, hvis tilsagnet på arealet samtidig omdannes til  et andet tilsagn 

under Landdistriktsprogrammet. Omdannelsen skal indebære klare fordele for miljøet, og indholdet 

af den nye forpligtigelse skal være skærpet væsentligt i forhold til den eksisterende. Det vil fx være 

tilfældet ved omdannelse af et tilsagn med forpligtelse til slæt til et nyt tilsagn med forpligtelse til 

afgræsning. Ved omdannelse indgår du i en ny 5-årig tilsagnsperiode. 

 

Du skal være opmærksom på, at den årlige frist for ansøgning om omdannelse er den samme, som er 

gældende for ansøgning om det tilsagn, som du søger omdannelse til. 

 

Ved omdannelse til tilsagn til skovrejsning, der medfører fredskovpligt, udgår arealerne af tilsagn 

under miljø- og økologiordningerne med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår inden for hvil-

ket, arealet pålægges fredskovpligt. 
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Det er ligeledes muligt at omdanne MB-tilsagn til et tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og natur-

arealer eller tilsagn om tilskud til Fastholdelse og pleje af vådområder.  

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at et tilsagn omdannes til et nyt tilsagn under landdi-

striktsprogrammet, og det nye tilsagn herefter bortfalder, kan NaturErhvervstyrelsen bestemme, at 

tidligere udbetalt tilskud i det oprindelige tilsagn skal tilbagebetales, herunder tilskud udbetalt til 

tidligere ejere eller forpagtere af arealet.  

5.6 Ekspropriation  

Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine arealer. 

Ekspropriation betyder at overtagelsen ikke er selvvalgt, men sker efter krav fra myndigheden, og 

der vil ikke være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, når der er tale om ekspropri a-

tion. 

 

Hvis en offentlig myndighed ved ekspropriation eller ved frivillig aftale overtager dine arealer va-

rigt eller midlertidigt, skal du hurtigst muligt kontakte NaturErhvervstyrelsen og gerne fremsende 

kopi af den afgørelse om ekspropriation, som du har modtaget fra den pågældende myndighed. 

 

Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud til et areal, hvis myndigheden overtager det inden udlø-

bet af fristen for rettidig indsendelse af ansøgning om tilsagn til miljø - og økologiordningerne i det 

pågældende tilsagnsår. Indgår arealet i din ansøgning om udbetaling, skal du trække det ud af an-

søgningen, hvis ekspropriationen betyder, at arealet overgår til ikke-landbrugsmæssig anvendelse i 

løbet af det pågældende år.  

 

Konstateres det i forbindelse med administrativ eller fysisk kontrol, at arealet på grund af ekspr o-

priation ikke opfylder kravene til støtteberettigede arealer, vil forholdet blive betragtet som en ar e-

alafvigelse, der kan medføre nedsættelse af årets udbetaling, hvis du ikke forinden har underrettet 

NaturErhvervstyrelsen om ekspropriationen. 

5.7 Jordfordeling 

Arealer kan efter ansøgning udgå af tilsagnet, hvis bedriften er genstand for jordfordeling gennem-

ført efter Jordfordelingsloven eller andre lignende offentlige indgreb som led i fysisk planlægning. 

For tilsagn indgået før 1. januar 2007 er det dog en forudsætning, at betingelserne i tilsagnet ikke 

samtidigt kan opfyldes. 

5.8 Endelig ophør med jordbrugsvirksomhed 

Hvis du driver din jordbrugsbedrift som en personligt ejet virksomhed, og der er afviklet 3 år eller 

mere af den indeværende 5-årige tilsagnsperiode, så kan du ansøge om at blive fritaget for tilbage-

betaling af tilskuddet. Dette kan fx være, hvis du ophører endeligt med jordbrugsvirksomhed i for-

bindelse med overgang til pension. Tilsvarende gælder, når der er afviklet 6 år af 10-årige tilsagn og 

12 år af 20-årige tilsagn. NaturErhvervstyrelsen kan kun i særlige tilfælde give tilladelse til, at sel-

skaber og andre juridiske enheder med tilsagn kan benytte reglen om endeligt ophør.  

 

Ansøgning om endeligt ophør kræver, at du udfylder et særligt skema, som du får  ved at henvende 

dig til Center for arealtilskud på tlf. 33 95 83 56. 

  

Godkender NaturErhvervstyrelsen ansøgning om endeligt ophør med jordbrugsvirksomhed, kræves 

der ikke tilbagebetaling af det udbetalte tilskud.  
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Det er en betingelse for en sådan godkendelse, at din jordbrugsbedrift overdrages til en ny ejer eller 

bruger, eller at alle jordbrugsbedriftens tilsagnsarealer fragår din jordbrugsbedrift, og at jordbrugs-

bedriften i øvrigt nedbringes til 2 ha eller derunder, fx ved bortforpagtning. Det er endvidere en 

betingelse, at du ophører med at have B-skattepligtige indtægter fra bedriften, bortset fra indtægter 

ved bortforpagtning af jord og evt. skattemæssigt fastsat værdi af eget forbrug.  

 

Hvis du vælger at gøre brug af denne mulighed, skal du være indforstået med at tilbagebetale det 

hidtil udbetalte tilskud med tillæg af renter, hvis du på et senere tidspunkt ændrer beslutning og 

igen driver en jordbrugsvirksomhed. 

 

Du skal hurtigst muligt skriftligt oplyse NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud afhængigt 

af, om det drejer sig om en miljøordning eller en økologiordning, om din beslutning om endeligt 

ophør med jordbrugsvirksomhed, så der ikke bliver udbetalt tilskud på et forkert grundlag. Fra det 

tidspunkt, hvor der gives meddelelse om endeligt ophør, stoppes udbetaling af tilskud på tilsagnet.  

 

Ordningen indebærer, at du skal sende dokumentation på salg eller bortforpagtning af jordbrugsb e-

driftens tilsagnsarealer til NaturErhvervstyrelsen, Center for arealtilskud, og samtidig skrive under 

på en erklæring om, at du ophører endeligt med at drive jordbrugsvirksomhed.  

5.9 Op- og nedskrivning af marker 

 Arealet for en tilsagnsmark kan kun op- eller nedskrives i samme omfang, som arealet for en anden 

tilsagnsmark i samme tilsagnsgruppe tilsvarende op eller nedskrives. Arealet i det enkelte tilsagn 

skal som udgangspunkt være det samme i hele tilsagnsperioden og skal være beliggende det samme 

sted. En tilsagnsgruppe defineres her som samme tilsagnstype, tilskudssats og udløbsår.  

 

Hvis der nedskrives mere, end der opskrives i en tilsagnsgruppe, vil der ske bortfald med krav om 

tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud for det pågældende areal.  

 

Indtegningen af dine tilsagnsarealer er vigtig, og når marker op- og nedskrives, skal det afspejle sig 

i dine indtegninger. Du kan kun op- og nedskrive indenfor det geografiske areal, hvor du i din an-

søgning om tilsagn har oplyst, at dit tilsagn ligger og kun indenfor det område, der har været in d-

tegnet i alle tilsagnsår. Arealer, som i et ansøgningsår er udgået af dit tilsagn, kan ikke senere ind-

drages. Det geografiske tilsagnsareal kan ses som et særligt tilsagnstema på IMK 2.0.  

5.10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn om tilskud kan bortfalde helt eller delvist, og tidligere udbetalt tilskud kan kræves tilbage-

betalt helt eller delvist, hvis: 

 Betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes. 

 Tilsagnshaver har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger 

af betydning for sagens afgørelse. 

 Tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter i forbindelse med kontrol . 

 Tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt. 

 Ejer/brugerforholdene ændres, og den nye ejer eller bruger ikke indtræder i tilsagnet . 

 Fristen for indsendelse af erklæring om producentskifte ikke overholdes. 

 Fristen for indsendelse af erklæring om, at betingelserne for tilsagnet opfyldes, ikke ove r-

holdes. 
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Hvis tilsagnet bortfalder, kræves der tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud. Der beregnes re n-

ter med den rentesats, der er fastsat i henhold til renteloven, dog minimum 50 kroner, fra dato for 

udstedelse af tilbagebetalingskravet, og indtil beløbet er indbetalt.  

 

1-årige forlængelser 

Hvis du har fået en 1-årig forlængelse af et tilsagn om Miljøvenlig drift af græs og naturarealer, 

anses den 1-årige forlængelse og det umiddelbart forudgående tilsagn om tilskud til Miljøvenlig 

drift af græs- og naturarealer som ét sammenhængende tilsagn om tilskud. NaturErhvervstyrelsen 

kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvist i overensstemmelse med bekendtgø-

relse nr. 92 af 28. januar 2010 til Pleje af græs- og naturarealer med senere ændringer.   

 

 

 

5.10.1 Force majeure 

Hvis et areal med tilsagn udgår af et tilsagn, sælges eller bortforpagtes, eller en forpagtning oph ø-

rer, så er der en række situationer, hvor NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning kan frafalde krav om 

tilbagebetaling i tilfælde af force majeure.  

 

Krav om tilbagebetaling sker normalt ikke i tilfælde af force majeure, dvs. helt ekstraordinære og 

uforudsigelige begivenheder som fx i tilfælde af tilsagnshavers død, bortforpagters død, tilsagnsha-

vers uarbejdsdygtighed i længere tid, ekspropriation (hvis det ikke kunne forudses ved tilsagnsper i-

odens begyndelse), ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke, visse smitsomme sygdomme i 

husdyrbesætninger eller ved naturkatastrofer. Ændring af tilsagnsarealer, der efter NaturErhvervsty-

relsens vurdering er forårsaget af naturen og kan blive længerevarende, anerkendes også som force 

majeure. 

 

Der skal være sammenhæng mellem årsagen til den manglende overholdelse af regler og tidspunktet 

for den særlige begivenhed. For at kunne påberåbe sig force majeure skal NaturErhvervstyrelsen 

underrettes indenfor 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du er i stand til at gøre det. 

 

5.11 Udelukkelse og straf 

Efter Landdistriktslovens § 14 straffes med bøde, hvis tilsagnshaver ved grov uagtsomhed eller fo r-

sætligt har afgivet urigtige oplysninger. Det er strafbart at give urigtige eller vildledende oplysni n-

ger eller tilbageholde oplysninger, der har betydning for afgørelse om tilsagn eller udbetaling af 

tilskud. Det er desuden strafbart ikke at give vejledning og hjælp ved kontrol, og at undlade at udle-

vere det materiale, som er nødvendigt for kontrollen.  

 

Der kan idømmes straf i form af bøde. Selskaber m.v. kan pålægges strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel. 

BEMÆRK at du altid har pligt til at oplyse NaturErhvervstyrelsen om eventuelle ændrede 

forhold på dine tilsagnsarealer. 

Bortfald af tilsagn om 1-årig forlængelse vil omfatte det samlede tilsagn og har dermed også 

virkning for tilsagnet udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud 

til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.  
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5.12 Særlig beskyttet natur og dyrearter 

Naturbeskyttelsesloven indeholder bl.a. regler om visse landbrugsarealers anvendelse. Særligt skal 

peges på følgende:  

 

Arealer i Natura 2000-områder 

Arealer der ligger i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) er i henhold til Natur-

beskyttelseslovens § 19 b omfattet af en anmeldelsesordning. Det betyder, at hvis der planlægges 

ændringer i driften af arealet fx efter udløb af tilsagn, skal ændringen anmeldes til kommunen. A n-

meldelsen skal ske inden påbegyndelsen af den planlagte aktivitet for, at kommunen kan vurdere, 

om ændringen vil forringe den beskyttede natur i det aktuelle Natura 2000-område. 

 

Læs mere om anmeldelsesordningen på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. 

 

Strengt beskyttede dyrearter (bilag IV-arter)  

Fra 1. oktober 2009 er en række dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, omfattet af en særlig streng 

beskyttelse. Bilag IV-arternes yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges, heller 

ikke af driftsændringer, som hidtil har været tilladt. Bilag IV-arterne skal beskyttes på alle de area-

ler, hvor de yngler eller raster, også selv om arealerne ikke er underlagt nogen form for fredning 

eller beskyttelse. Der er ingen undtagelser for fx almindelig landbrugsdrift.  

  

Hvis der i tilsagnsperioden er indvandret bilag IV-arter, der nu benytter arealet som yngle- eller 

rasteområde, skal der tages særlige forbehold. 

 

Der skal før en evt. genoptagelse af den hidtidige drift , som kan skade arten, iværksættes foranstalt-

ninger, der kan sikre, at den samlede bestand af arten opretholdes.  

 

Læs mere om bilag IV-arterne (Habitatdirektivets artikel 12) på Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.naturstyrelsen.dk. 

 

§ 3 beskyttet natur 

Det er den enkelte lodsejers ansvar at driften på et areal omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 

svarer til den hidtidige drift og ikke intensiveres, eller at der foretages andre indgreb, som medf ø-

rer, at tilstanden på arealet ændres, idet dette vil være en overtrædelse af § 3. Kommunen kan oply-

se, om et areal er omfattet af § 3. De § 3- beskyttede naturområder er vejledende registreret i Dan-

marks Miljøportal: http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/ 

 

Læs mere om naturbeskyttelseslovens § 3 på www.naturstyrelsen.dk 

 

Fredninger 

Hvis et areal er fredet, kan arealets drift være reguleret i fredningsbestemmelserne, således at nogle 

driftsformer ikke er tilladt.  

 

Læs mere om fredninger på www.naturstyrelsen.dk  

5.13 Genopdyrkning 

Undtagelse fra § 3 

Har du et areal der er underlagt et MVJ-tilsagn eller et tilsagn om Pleje af græs- og natur arealer og 

som under tilsagns perioden er vokset ind i en § 3 lignende tilstand, har du en frist på ét år til at 

inddrage arealet i omdrift efter tilsagnets udløb. Gøres dette ikke indenfor et år, kan arealet blive 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.miljoeportal.dk/Arealinformation/
http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.naturstyrelsen.dk/
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omfattet af en § 3 beskyttelse. Dette er dog ikke gældende, hvis arealet var omfattet af en § 3 b e-

skyttelse inden indgåelse af tilsagnet.  

 

Hvis arealet har potentiale for at vokse ind i en § 3 beskyttelse,  og denne beskyttelse ikke ønskes på 

arealet, skal du inden 1 år efter tilsagnets ophør, dvs. inden 1. september året efter tilsagnets udløb, 

tage stilling til, om arealet enten skal tages i omdrift igen, tilmeldes til 15 års genopdyrkningsret 

eller indgå i en ny miljøaftale. 

 

Hvis du er i tvivl om du kan inddrage dit areal i omdrift, eller dit areal ligger i Natura 2000 skal du 

kontakte kommunen. 

 

Permanent græs 

Arealer, der i henhold til et tilsagn om tilskud til miljøordninger er udlagt som permanente gr æsare-

aler, kan inddrages i omdriften efter tilsagnets udløb uden krav om forudgående godkendelse eller 

evt. påbud om reetablering efter de almindelige regler for  permanent græs under ordningen Enkelt-

betaling. Det skal angives på førstkommende ansøgning om Enkeltbetaling efter tilsagnets udløb. 

Bliver arealet ikke inddraget i dette tidsrum gælder de almindelige regler omkring inddragelse af 

permanente græsarealer i omdriften. 

 

Vær opmærksom på at arealer, der er beliggende i Natura 2000 eller er omfattet af naturbeskyttel-

seslovens § 3 ikke må opdyrkes uden aftale med kommunen. 

5.14 Ophørsklausul 

Fødevareministeriet kan under særlige omstændigheder vælge at bringe flerårige miljøvenlige ti l-

sagn til ophør. Det er eksempelvis muligt, hvis der i forbindelse med reformen af den fælles land-

brugspolitik fra 2014 indføres nye 1-årige tilskud med et særligt klimasigte. I den situation kan Fø-

devareministeriet vælge at bringe en eller flere typer af flerårige miljøvenlige tilsagn til ophør. Til-

sagnet vil da ophøre uden, at der vil være krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud, og 

det kan kun ske hvis den nye støtteordning er mindst lige så gunstig for støttemodtageren, som det 

flerårige tilsagn. 

 

I disse situationer vil tilsagnshaver ikke have mulighed for at  fortsætte tilsagnet, da ordningen fra 

myndighedernes side bringes til ophør uden krav om tilbagebetaling.  

5.15 Revisionsklausul 

De flerårige tilsagn skal efter artikel 46 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 indeholde 

en revisionsklausul. Formålet med en sådan klausul er, at NaturErhvervstyrelsen kan tilpasse tilsag-

nene, hvis basisreglerne for ordningerne ændres, herunder at nye basisregler kommer til. Ved basi s-

regler forstås de minimumsregler, der er gældende for arealet, herunder de krydsoverensstemmel-

sesregler, der er gældende for arealet. Hvis en tilpasning af basisreglerne i tilsagnet ikke accepteres 

af tilsagnshaver, ophører tilsagnet uden at der kræves tilbagebetaling af tidligere udbetalte tilskud.  

 

De flerårige tilsagn kan få nye betingelser, hvis kravene om krydsoverensstemmelse ændres, eller 

hvis basisbetingelserne for tilsagnene bliver revideret som følge af retningslinjerne i det nye eur o-

pæiske program for landbrugsstøtte som gælder fra 2014. Det er dog kun betingelserne for tilsagn 

givet i 2012 eller senere, der kan ændres som følge af det nye program for den europæiske land-

brugspolitik (CAP 2014). 
 

I disse situationer vil tilsagnshaver have mulighed for såvel at fortsætte tilsagnet, som at udtræde af 

tilsagnet uden krav om tilbagebetaling.  
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For modtagere af betalinger fra Miljø- og Økologiordningerne er der pr. 18. marts 2012 indført nye 

minimumskrav for brug af plantebeskyttelsesmidler som krydsoverensstemmelseskrav , se afsnit 

1.4.5.  De nye krav indebærer bl.a. en tilpasning af tilskudsbetingelserne for eksisterende 5 -årige og 

20-årige Miljø- og Økologitilsagn udstedt under Landdistriktsprogrammet 2007-2013.   

Hvis tilsagnshaver ikke kan acceptere tilpasningen af sit eksisterende tilsagn om Miljø- eller Øko-

logitilskud, udstedt efter 1. januar 2007, ophører tilsagnet med virkning fra 1. september 2011. E r-

klæringen om ophør skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der er tilgængeligt 

på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledninger_for_miljoeog_oekologi.aspx?ID=78478. Erklæringen om 

ophør skal være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest den 30. april 2012. NaturErhvervstyrel-

sen vil informere nærmere herom. Ophøret får virkning for alle marker i tilsagnet, og det betyder, at 

fremtidige udbetalinger på tilsagnet, herunder årets udbetaling for tilsagnsåret 2012 bortfalder.  

 

 

 

 

 

5.16 Myndighedernes brug af oplysninger 

For at kunne administrere ordningen har NaturErhvervstyrelsen brug for en række oplysninger. 

Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles er beskrevet i de følgende afsnit.  

 

Brug af data i ansøgningsskemaet 

Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Fødevareministeriet til sagsbehandling, admi-

nistration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive 

brugt af Fødevareministeriet og tredjemand til statistiske, forsknings -, planlægnings- og evalue-

ringsmæssige formål. 

 

NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de pågældende data, herunder at databe-

handlingen overholder gældende lovkrav (se afsnit nedenfor). Registrene føres og opbevares ele k-

tronisk hos NaturErhvervstyrelsen. 

 

Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i NaturErhvervstyrelsen til brug for kon-

trol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings -, 

planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 

 

Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes 

én gang. NaturErhvervstyrelsen vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har ind-

sigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes.  

 

Den registreredes rettigheder 

Persondataloven giver dig ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger NaturErhvervstyrelsen har 

registreret om dig. Du har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vild-

ledende oplysninger.  

 

 

Anvendelse af oplysninger fra fællesskemaet og offentliggørelse af data 

Hvis du indsender Fællesskema 2012 skal du være opmærksom på følgende forhold, som relaterer 

sig til Persondatalovens § 28, stk. 1:  

Vær opmærksom på, at hvis du bruger revisionsklausulen til at ophøre et græstilsagn, og du 

ønsker at søge et nyt græstilsagn på det samme areal, er det ikke muligt at kombinere tilsa g-

net med Enkeltbetaling, da arealet ikke vil være omfattet af en gentegning.  

http://2.naturerhverv.fvm.dk/vejledninger_for_miljoeog_oekologi.aspx?ID=78478
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 at de afgivne oplysninger i skemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udb e-

taling af støtte og tilskud fra NaturErhvervstyrelsen under EAGF og EAFRD (EU’s land-

brugs- og landdistriktsordninger). 

 at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, er dataansvarlig. 

 

I henhold til andre relevante paragraffer i persondataloven har du følgende muligheder:  

 at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, som behandling af din ansøgning omfatter, jf. § 

31  

 på begæring, har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig 

urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. § 

37. 

5.17 Muligheder for at klage 

Hvis du mener, at Center for arealtilskud i NaturErhvervstyrelsen, har truffet en afgørelse på et 

ufuldstændigt grundlag, og du eksempelvis har nye supplerende oplysninger til din sag, bør du sna-

rest muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen herom og anmode om en fornyet behandling. 

 

Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri. Klagen skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den 

afgørelse, klagen vedrører. 

 

Du skal indsende din klage vedrørende miljøordninger til:  

 

Fødevareministeriets Klagecenter 

c/o NaturErhvervstyrelsen  

Center for arealtilskud  

Pionér Allé 9 

6270 Tønder 

 

E-mail: mvj@naturerhverv.dk 

 

Du skal indsende din klage vedrørende økologiordninger til: 

 

Fødevareministeriets Klagecenter  

c/o NaturErhvervstyrelsen  

Center for arealtilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

E-mail: okologistoette@naturerhverv.dk 

 

Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at NaturErhvervstyrelsens 

afgørelse er gældende, indtil den eventuelt ændres. Krav kræves forrentet fra opkrævningsdatoen.  

Det betyder, at der i sager, hvori NaturErhvervstyrelsen har fremsat krav om tilbagebetaling, i sags-

behandlingstiden påløber renter til kravet, indtil kravet  er betalt.
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6 Kontrol, overtrædelser og nedsættelser 
 

Hvert år kontrollerer NaturErhvervstyrelsen alle modtagne Fællesskemaer administrativt. Derudover 

udtager NaturErhvervstyrelsen hvert år et antal ansøgere, som skal kontrolleres på stedet.  

 

Formålet med kontrollen er at sikre, at reglerne for udbetaling af støtte bliver overholdt . 

6.1 Kontrol af støttebetingelser 

Kontrol sker på grundlag af din indsendte udbetalingsanmodning og markblokregistret. I forhold til 

kontrol af tilsagn betyder det, at det bliver kontrolleret om betingelserne for tilsagn bliver over-

holdt, herunder verificering af tilsagnsarealets størrelse og beliggenhed.   

6.2 Administrativ kontrol  

Den administrative kontrol er bl.a. en automatisk kontrol, som omfatter alle ansøgninger. NaturEr-

hvervstyrelsen kontrollerer, om det samlede ansøgte areal i en markblok overstiger markblokkens  

registrerede areal. Hvis dette er tilfældet, kontaktes de ansøgere, der har anmeldt marker i mar k-

blokken for at få fastslået markernes faktiske størrelse.  

 

Du kan læse mere om administrativ kontrol og kontrol af markblokke i Vejledning for Enkelbetaling 

2012. 

6.3 Kontrol på bedriften  

En kontrol består af telemåling samt evt. en opfølgende kontrol på stedet. Kontrolbesøg foretages 

uanmeldt eller med et kort varsel på højst 48 timer.  

 

Hvis din bedrift udtages til et kontrolbesøg, har du pligt til at medvirke til, at kontrollen kan ge n-

nemføres. Hvis du ikke selv har mulighed for at medvirke til, at kontrolbesøget kan gennemføres , 

skal du finde en stedfortræder. Dette gælder også, hvis du ikke opholder dig på bedriften i en længe-

re periode.  

 

Kan en kontrol ikke gennemføres på grund af forhold, som du er årsag til, vil din ansøgning om 

støtte blive afvist. I en sådan situation bortfalder tilsagnet, og der stilles krav om tilbagebetaling af 

tidligere udbetalt tilskud. 

 

Af hensyn til kontrollen skal du i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling opbevare gødningspl a-

ner, gødningsregnskaber samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som 

udbetalingen sker for. 

6.3.1 Telemålingskontrol  

En del af kontrollerne sker ved anvendelse af teleopmåling af dine  landbrugsparceller på baggrund 

af aktuelle satellitfotos, hvor fx arealets størrelse opmåles. På arealer med tilsagn foretager Natu-

rErhvervstyrelsen også et besøg på din bedrift. Læs mere om telemålingskontrol i Vejledning om 

Enkeltbetaling 2012. 

6.3.2 Opfølgende kontrol på stedet  

Ved en opfølgende kontrol på stedet, bliver det kontrolleret om øvrige betingelser for udbetaling af 

støtte er overholdt for arealrelaterede EU-støtteordninger. Kontrolløren kan ikke udtale sig om, 
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hvorvidt de konstaterede forhold på bedriften vil medføre, at støtten bliver nedsat . Dette afgøres 

senere af NaturErhvervstyrelsen.  

 

Efter kontrollen vil du modtage brev med kontrolresultatet, herunder opmålingsresultaterne. Hvis 

kontrollen giver anledning til bemærkninger, foretager NaturErhvervstyrelsens lokale afdeling en 

skriftlig høring. Her får du mulighed for at fremføre dine kommentarer. NaturErhvervstyrelsen tager 

stilling til dine kommentar, inden der træffes afgørelse.   

 

Bemærk, at resultatet af kontrollen vil kunne danne grundlag for en genoptagelse af tidligere års 

ansøgninger. 

6.4 Kontrolresultatet 

Ved kontrol undersøges, om alle betingelser for at modtage tilskuddet er overholdt. Hvis det viser 

sig, at nogle af betingelserne ikke er overholdt, vil årets tilskud blive reduceret. Tilsagnet kan også 

bortfalde, og det tidligere udbetalte tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter.  

 

Afgørelsen af kontrollen bliver lavet af Center for arealtilskud i NaturErhvervstyrelsen. 

 

Afgørelsen af en kontrol afhænger af fra hvornår dit tilsagn er startet.  

 Tilsagn med start før 2007 (afsnit 6.5)  

 Tilsagn med start i 2007 eller senere (afsnit 6.6) 

 

En arealdifference beregnes på grundlag af forskellen imellem det anmeldte areal og størrelsen af 

det fastslåede areal. Det anmeldte areal er det areal, der er angivet på det pågældende års markplan i 

Fællesskemaet eller tilsagnsarealet. For en nærmere beskrivelse af, hvad det fastslåede areal er på 

dit tilsagn, se afsnit 6.5 og 6.6. 

 

Enhver forskel mellem det anmeldte og det fastslåede areal vil kunne danne grundlag for  bortfald af 

tilsagn med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud og evt. nedsættelse af årets tilskud.   

 

Nedsættelser af årets udbetaling beregnes for hver afgrødegruppe.  Tilsagnsarealer indenfor samme 

Landdistrikts-programperiode med samme tilskudssats betragtes i denne forbindelse som værende i 

samme afgrødegruppe. 

6.5 Tilsagn med start før 2007 

For tilsagn med start før 2007 defineres det fastslåede areal som det areal, der er opmålt, og som 

rent fysisk er til stede, og hvor alle støttebetingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne for tilsagnet 

ikke er opfyldt for et areal, så vil arealet ikke blive godkendt, og der vil opstå en difference imellem 

det anmeldte areal og det fastslåede areal. 

 

Arealafvigelser og misligholdelser 

Hvis det konstateres, at det areal, der fastslås, er mindre end det anmeldte areal, vil det medføre en 

nedskrivning af det tilskudsberettigede areal med krav om tilbagebetaling af tidligere modtaget ti l-

skud for arealdifferencen. Det vil endvidere i nogle situationer medføre en yderligere reduktion af 

årets tilskud, afhængig af hvor stor forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal 

(se tabel 6.1). 
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Tabel 6.1 Nedsættelser som følge af arealafvigelser 

 
Forskel mellem anmeldt og 

fastslået areal i forhold til 

det fastslåede areal i af-

grødegruppen 

Reduktion af areal og nedsættelse af tilskud 

Fra 0 % til og med 3 %,  

dog højst 2 ha
1
 

 

Det ansøgte areal under tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordnin-

gerne reduceres, så det svarer til det fastslåede areal.  

  

Der udbetales årets tilskud til det fastslåede areal. 

Fra 3 % til og med 20 %  

eller mere end 2 ha
1
  

Det ansøgte areal under tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordnin-

gerne reduceres, så det svarer til det fastslåede areal.  

 

Årets udbetaling sker med nedsættelse i årets tilskud svarende til to gan-

ge forskellen mellem ansøgt og fastslået areal i den pågældende afgrøde-

gruppe. 

Mere end 20 % Det ansøgte areal under tilsagn om tilskud til økologi- eller miljøordnin-

gerne reduceres, så det svarer til det fastslåede areal.  

 

Der udbetales ikke årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Hele 

det ansøgte areal i afgrødegruppen fastsættes til 0 i årets udbetaling.  

Mere end 50 % 

 

(Gælder kun for tilsagn  

udstedt efter den 1.  

januar 2007) 

Det ansøgte areal under tilsagn om tilskud til økologi- eller miljøordnin-

gerne reduceres, så det svarer til det fastslåede areal.  

 

Der udbetales ikke årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Hele 

det ansøgte areal i afgrødegruppen fastsættes t il 0 i årets udbetaling. 

Foruden nedsættelsen for afvigelser på mere end 50 % modregnes der 

indenfor de efterfølgende 3 år for et beløb svarende til den registrerede 

difference mellem anmeldt og fastslået areal.  

6.6 Tilsagn med start fra 2007 eller senere 

For tilsagn med start fra 2007 eller senere defineres det fastslåede areal som det areal der er opmålt 

og som rent fysisk er til stede. For tilsagn med start fra og med 2007 er der to slags overtrædelser: 

- Arealafvigelser, se afsnit 6.6.1 

- Misligholdelser, se afsnit 6.6.2 

6.6.1 Arealafvigelser 

Arealafvigelse er forskellen mellem størrelsen af det anmeldte areal og det fastslåede areal. Neden-

stående arealtyper medregnes ikke i fastslåede areal: 

- Bygninger (inkl. lader, gylletanke m.v.) 

- Veje 

- Vindmøller 

- Haver/parker 

- Crossbaner/golfbaner mv.  

- Søer/vanddækkede grøfter/vandløb/priler (tidevandsrender) 

- Skov 

- Læhegn 

- Opbevaring 

- Manglende rådighed 

 

                                                      
1 Max 2 ha er ikke gældende for misligholdelser af tilsagnsbetingelserne i tilsagn med start efter 1. januar 2007. 
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Hvis det konstateres, at det areal, der fastslås, er mindre end det anmeldte areal, vil det medføre en 

nedskrivning af det tilskudsberettigede areal med krav om tilbagebetaling af tidligere modtaget ti l-

skud for arealdifferencen. Det vil endvidere i nogle situationer medføre en yderligere reduktion af 

årets tilskud, afhængig af hvor stor forskellen er mellem det anmeldte areal og det fastslåede areal 

(se tabel 6.1). Ligeledes vil manglende råderet til et areal med tilsagn blive behandlet som en area l-

afvigelse. 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 Misligholdelser  

Hvis der i en kontrol konstateres misligholdelser af betingelserne kan disse resultere i en nedsættel-

se af årets udbetaling og evt. bortfald af de arealer, hvorpå der er konstatere t en misligholdelse af 

tilsagnsbetingelserne. Nedsættelsen af årets tilskud beregnes ud fra alvoren og omfanget af misli g-

holdelsen.  

 

Alvoren opdeles i fire kategorier:  

 Kategori 1: misligholdelser der resulterer i en nedsættelse på 10 % af årets udbetaling  

 Kategori 2: misligholdelser der resulterer i en nedsættelse på 25 % af årets udbetaling  

 Kategori 3: misligholdelser der resulterer i en nedsættelse på 50 % af årets udbetaling 

 Kategori 4: misligholdelser der resulterer i en nedsættelse på 100 % af årets udbetaling  

 

I tabel 6.2 kan du se en oversigt over hvilken kategori de forskellige misligholdelser hører til. Op-

gørelse af nedsættelsen bliver opgjort indenfor hver kategori, hvorefter disse bliver lagt sammen. 

 

For misligholdelser i den kategori, der resulterer i en nedsættelse på 100 %, gælder desuden følge n-

de: 

 Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret en misligholdelse, udgør over 3 

% og højst 20 % af størrelsen af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for 

den pågældende afgrødegruppe med 100 % x 2 x omfanget (jf. ovenstående).  

 Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret en misligholdelse udgør over 20 

% og højst 50 % af den pågældende afgrødegruppe, nedsættes årets tilskud for den pågæl-

dende afgrødegruppe med 100 %.  

 Hvis størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret en misligholdelse udgør over 50 

% udelukkes
1
 ansøger endvidere for et beløb svarende til 50 % af tilskuddet for den pågæl-

dende afgrødegruppe. Udelukkelsen gælder for ét år, og modregningen kan ske over tre år.  

 

Omfanget beregnes som det samlede areal med en overtrædelse indenfor én kategori af alvor (10 %, 

25 %, 50 % eller 100 %) i forhold til det fastslåede areal i afgrødegruppen.  

 

Hvis der ved kontrollen konstateres en overtrædelse af tilsagnsbetingelser, der ikke knytter sig d i-

rekte til et areal fx manglende gødningsplan eller overtrædelse af den begrænsede mængde kvælstof 

på bedriftsniveau, bliver omfanget af nedsættelsen sat til 100 % af afgrødegruppen.  

 

                                                      
1
 Det pågældende beløb vil blive modregnet i overensstemmelse med art. 5b i Kommissionens forordning (EF) nr. 

885/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af 

betalingsorganer og andre organer og regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL.  

MB- og OM-tilsagnsarealer, der er anvendt til fx landbrugsbygninger eller naturformål, 

betragtes ikke som en arealafvigelse, hvis de er anmeldt med en afgrødekode, som er for-

enelig med tilsagnet, men ikke giver udbetaling, se afsnit 3.8 og 4.7.  
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Hvis kontrollen konstaterer overtrædelser af tilsagnsbetingelserne på forskellige arealer i afgrøde-

gruppen foretages samlede beregninger af nedsættelsesbeløb for alle de arealer i afgrødegruppen, 

der giver samme nedsættelsesprocent.  

 

Tabel 6.2: Oversigt over nedsættelsesprocenter som følger af misligholdelser for tilsagn med 

start fra 2007 og frem 

 

Misligholdelsestype MB  OM  Opretholdelse 

af ændret 

afvanding 

Braklagte 

randzoner  

Fastholdel-

se og Pleje 

af vådom-

råder  

Pleje af 

græs- og 

naturarealer  

Små beplantninger der 

ikke lever op til betingel-

serne er ikke medregnet 

ved fastsættelse af mark-

størrelse 

    100 %  

Forpligtelser ved anden 
lovgivning, aftale eller 
servitut (f.eks. frednin-
ger) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tinglyst projekt     100 %  

Betingelser om andre 
afvandingsforhold 

     100 % 

Urigtige oplysninger om 
særlige udbetalingsbe-
tingelser 

100 % 100 %     

Afvandingsforhold er i 
overensstemmelse med 
bestemmelser 

  100 %    

Græs eller naturareal i 
hele tilsagnsperioden 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

Opretholdelse af plante-
dække ved tilsagnets 
begyndelse 

  25 % 25 % 25 % 25 % 

Udlagt som græs   25 % 25 % 25 % 25 % 

Fastholdelse af plante-
dække i tilsagnsperio-
den 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

Periode bestemt forbud 
mod slåning/afpudsning 

   50 % 50 % 50 % 

Husdyrgødning Antal 
DE/ha i fht. Bek. Nr. 
1695 af 19. dec. 2006  

    100 %  

Periode bestemt forbud 
mod slåning fuglevenlig 
drift 

     100 % 

Afgræsning skal foreta-
ges med husdyr 

    100 % 100 % 

Passende græsningstryk     100 % 100 % 

Forbud mod Tilskuds-
fodring 

    100 % 100 % 

Forbudsperiode mod 
afgræsning v. fugleven-
lig drift 

     50 % 
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Misligholdelsestype MB  OM  Opretholdelse 

af ændret 

afvanding 

Braklagte 

randzoner  

Fastholdel-

se og Pleje 

af vådom-

råder  

Pleje af 

græs- og 

naturarealer  

Omfattet af en drift med 
afgræsning /afgræsning 
og slæt/afpudsning – 
tæt og lavt 

  100 %  100 % 100 % 

Årlig afpudsning    100 %   

Slæt og afpudsning kun 
som en del af afgræs-
ningen 

    100 % 100 % 

Forbud mod omlægning   100 % 100 % 100 % 100 % 

Forbud mod frøproduk-
tion 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

Forbud mod brug af 
pesticider 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Overgødskning / forbud 
mod brug af gødning 
(jordforbedringsmidler) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Forbud mod vanding    25 %  25 % 

Ingen jordbrugsproduk-
tion inkl. afgræsning 

   100 % 100 %  

Forbud mod indtægtsgi-
vende udnyttelse der er 
uforenelig 

   100 % 100 %  

Jordbrugsmæssigt ud-
nyttes 1. tilsagnsår  

100 % 100 %     

Gødningsplanlægning  25 % 25 %   25 % (kun fra 
2010) 

25 % (kun fra 
2010) 

Aktivitet der medfører 
erosion 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

Opbevaring af regnska-
ber 

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Kommende KO-krav jf. 
afsnit 1.4.5 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

 

Den samlede nedsættelse beregnes som summen af de beregnede nedsættelsesbeløb inden for afgr ø-

degruppen, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 % af årets tilskud for den pågældende 

afgrødegruppe.  

 

For arealer, hvor der er konstateret mere end én overtrædelse, lægges den overtrædelse, der giver 

den højeste nedsættelsesprocent, til grund ved beregningen af nedsættelsen for afgrødegruppen.  

 

I eksemplet herunder kan du se hvordan nedsættelsen bliver beregnet. 

 
Eksempel 

Ansøger A har et tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Tilsagnet er på 10 ha, og der er 10 ha i 

afgrødegruppen. Ved en kontrol opmåles afgrødegruppen (tilsagnet) til 10 ha. Det vil sige at det 

fastslåede areal er 10 ha. Men 2,6 ha bliver underkendt på grund af misligholdelse  
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0,7 ha bliver underkendt da det ved kontrollen konstateres, at ansøger A har vandet dette areal. Det-

te er en misligholdelse i kategori 1 og giver en 25 % nedsættelse. 1,9 ha (0,5 + 0,4 + 1) bliver un-

derkendt, da det konstateres, at vegetationen på 1 ha ikke er tæt og lav den 31. august , ansøger A 

har pløjet 0,4 ha og har sprøjtet på 0,5 ha. Disse misligholdelser hører til kategori 3 og giver 100 % 

nedsættelse. 

 

Den samlede nedsættelse beregnes således:  

Antal ha misligholdt / antal ha i afgrødegruppen x nedsættelsesprocenten 

 
I dette tilfælde: 

100 % nedsættelse: (1,9 ha/10 ha x 100 %) x 2
1
 = 38 % 

25 % nedsættelse: 0,7 ha/10 ha x 25 % = 1,75 % 

Årets udbetaling skal i dette tilfælde nedsættes med:  

38 % + 1,75 % = 39,75 %. 

 

Desuden skal de 1,9 ha bortfalde med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud og tilsag-

net nedskrives til 8,1 ha. 

 

Ved misligholdelser kan nedsættelsen reduceres efter en konkret vurdering af NaturErhvervstyrel-

sen.  

6.6.3 Forsætlighed og udelukkelser 

Hvis en overtrædelse er forsætlig, vil nedsættelserne være skærpede og kan derfor efter en konkret 

vurdering føre til bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling og evt. bøde.  

6.7 Krydsoverensstemmelse 

Alle krydsoverensstemmelseskrav skal overholdes for hele bedriften (hele CVR-/CPR-nummeret) 

med tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordningerne under det nye Landdistriktsprogram. En 

overtrædelse på bedriften af krydsoverensstemmelseskrav kan medføre reduktion i årets udbetaling 

af støtte under landdistriktsprogrammet, herunder tilskud til miljø- og økologiordningerne. Du kan 

læse mere om krydsoverensstemmelse, herunder reglerne for reduktion af støtte, i Vejledning om 

krydsoverensstemmelse og Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, som findes på Natu-

rErhvervstyrelsens hjemmeside http://naturerhverv.fvm.dk under landbrug. Se også afsnit 1.4.5 om 

nye KO-krav i 2012. 

                                                      
1
 Der ganges med 2 da omfanget ligger mellem 3 % og 20 % af det fastslåede areal. se tabel 6.1. 

 

100 % 

0,5 ha 

100 % 

1 ha 

100 % 

0,4 ha 

 25 % 

0,7 ha 
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6.7.1 God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 

En del af krydsoverensstemmelseskravene er GLM-kravene, som skal overholdes på alle landbrugs-

arealer. Læs mere herom i Vejledning om Enkeltbetaling 2012, Vejledning om krydsoverensstem-

melse og Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. 

6.8 Opbevaring af kontroloplysninger 

Oplysninger, der indhentes til kontrol vil blive opbevaret i NaturErhvervstyrelsen til brug for kon-

trol af flere støtteordninger. Oplysningerne vil endvidere blive brugt til statistiske, forsknings -, 

planlægnings- og evalueringsmæssige formål. 

 

Ved at anvende oplysningerne til kontrol af flere støtteordninger skal oplysningerne kun indhentes 

én gang. NaturErhvervstyrelsen vil ved brug af oplysningerne sikre, at tilskudsmodtageren har ind-

sigt i, hvilke data der anvendes, så forkerte oplysninger kan rettes.
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7 Retsgrundlag 
De væsentligste retsregler for tilskud til miljø- og økologiordningerne fremgår af: 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2010 om tilskud ti l Braklagte randzoner 

langs vandløb og søer med senere ændringer.  

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 8. juni 2007 om tilskud til Braklagte randzoner 

langs vandløb og søer med senere ændringer.  

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 30. januar 2012 om tilskud til Pleje af græs- og natur-

arealer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 59 af 27. januar 2011 om tilskud til Pleje af græs- og natur-

arealer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til Pleje af græs- og natur-

arealer med senere ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 592 af 8. juni 2007 om tilskud til Pleje af græs - og natur-

arealer med senere ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2010 om Miljøbetinget tilskud med senere 

ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 2. februar 2009 om Miljøbetinget tilskud med senere 

ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 590 af 8. juni 2007 om Miljøbetinget tilskud med senere 

ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 84 af 27. januar 2005 om Miljøbetinget tilskud med senere 

ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 94 af 28. januar 2010 om tilskud til Omlægning til økol o-

gisk jordbrug. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 71 af 2. februar 2009 om tilskud til Omlægning til økolo-

gisk jordbrug med senere ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 8. juni 2007 om tilskud til Omlægning til økologisk 

jordbrug med senere ændringer. 

 

Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 85 af 27. januar 2005 om tilskud til Omlægning til økolo-

gisk jordbrug med senere ændringer. 

  

Retsgrundlaget for Tilsagn om tilskud til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger givet før 1. januar 

2007 kan du finde på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.fvm.dk 

 

Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) med senere 

ændringer. 
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Bekendtgørelse nr. 1015 af 9. oktober 2006 af lov om støtte til udvikling af landdistrikterne (nu lov 

om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.) med senere ændringer.  

 

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistri k-

terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL) med senere 

ændringer.  

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til 

den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 

1698/2005 med senere ændringer. 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestem-

melser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med senere ændr inger. 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmel-

ser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i 

forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne med senere ændringer. 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser 

vedr. krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings - og kontrolsystem som 

omhandlet i Rådsforordning (EF) 1789/2003 med senere ændringer og som ændret ved Kommissio-

nens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rå-

dets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det int e-

grerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til 

landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støt-

teordningen for vin. 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbeste m-

melser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering 

og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte 

støtte til landbrugere, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets Forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for ra m-

merne af støtteordningen for vin.  

 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i fo r-

bindelse med støtteforanstaltning til udvikling af landdistrikterne  
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8 Adresser  
 

NaturErhvervstyrelsen 

Center for arealtilskud  

Nyropsgade 30  

1780 København V  

 

Hjemmeside: http://naturerhverv.fvm.dk 

 

 

Økologitilsagn 
Tlf.: 3395 8356 

E-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk 

 

 

Miljøtilsagn 

Tlf.: 3395 8296 

E-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk
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Ø-støtte

35 Omlægningstilskud (OM), 5 år, Nyt LDP X

25 Miljøbetinget tilskud (MB), 5 år, Nyt LDP X X

26 MB til juletræer, 5 år, GV X X

1 Nedsættelse af kvælstoftilførslen, 10 år X X X

4 Miljøvenlig drift af græs, 20 år X X

5 Pleje med afgræsning, rydning eller høslæt, 20 år X X

7 Udtagning af agerjord, 20 år X

8 Udtagning af græsarealer, 20 år X

9 Ændret afvanding, 20 år X X

10 Etablering af efterafgrøder, 10 år X X X X X

11 Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer, 10 år X X

12 Etablering af ekstensive randzoner, 10 år X X X X

13 Etablering af vådområder, 20 år X X

16 Miljøvenlig drift af vådområder, 20 år VMPIII X X

40 Pleje af græs- og naturarealer, 5 år, Nyt LDP X X

52 Pleje af græs- og naturarealer, 5 år, GV X X

41 Etablering af braklagte randzoner, 5 år, Nyt LDP X

53 Etablering af braklagte randzoner, 5 år, GV X

45 Opretholdelse af ændret afvanding, 5 år, Nyt LDP X X

54 Opretholdelse af ændret afvanding, 5 år, GV X X

50 Fastholdelse af vådområder, 20 år, Nyt LDP X O X X

51 Pleje af vådområder, 5 år, Nyt LDP X O X

55 Fastholdelse af vådområder, 20 år, GV X O X X

Særlig støtte under art. 68, 1-årige tilskud

Ekstensivt landbrug X X X

Pleje af EB-græsarealer - Afgræsning X X Z Z

Pleje af EB-græsarealer - Afgræsning eller slæt X X Z Z

Etablering af f lerårige energiafgrøder X X X X X X

Produktion af f lerårige energiafgrøder X X X X X X

Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske X X X X X X

Støtte til afgrødevariation X X

X = Forenelige foranstaltninger

Z = Kun forenelige, hvis arealerne ikke er omfattet af art. 34

O = Kun forenelige, hvis der ikke er forpligtelse til udtagning af produktion
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Bilag 2 
 

Oversigt over forskelle mellem nye og eksisterende MB og OM tilsagn (og EL -Ekstensivt landbrug) 
 

Betingelser 

OM/MB-tilsagn 01.09.2009 

eller før 

MB-juletræer tilsagn  

01.09.2010 eller senere 

OM tilsagn 01.09.2010  

eller senere 

1-årig Ekstensivt landbrug 

 

2 ha Reglen om 2 ha gælder ikke for 

tilsagn, og der kan søges om 

udbetaling til arealer på 0,30 ha 

eller mere  

Reglen om 2 ha gælder ikke for 

tilsagn, og der kan søges om 

udbetaling til arealer på 0,30 

ha eller mere 

Reglen om 2 ha gælder ikke 

for tilsagn, og der kan søges 

om udbetaling til arealer på 

0,30 ha eller mere 

Arealet skal indgå som del af en 

ansøgning, hvor der samlet søges 

om støtte til min.2 ha under den 

direkte areal støtte (Enkeltbeta-

ling og Særlig miljø-støtte under 

artikel 68) eller om udbetaling af 

dyrepræmier for min. 300 € 

Jordbrugsmæssig/ 

landbrugsmæssig 

udnyttelse 

Det er et krav i 1. 

tilsagnsår at arealet 

anvendes jordbrugs-

mæssig/land-

brugsmæssig til en af 

følgende ting: 

Juletræer eller pyntegrønt i 

kort omdrift  

Permanenteafgrøder som dri-

ves plantagemæssigt med hen-

blik på høst,  

Græsarealer hvor der tages slæt 

eller afgræsses 

Omdriftsarealer der er dyrket i 

overensstemmelse med god 

landmandspraksis og udsået efter 

lokalt anerkendt normer(som 

defineret under enkeltbetalings-

ordningen) i det år hvor der sø-

ges om udbetaling  

Lavskov/energiafgrøder som 

stævnes senest i det 10. år  

Der skal være juletræer eller 

pyntegrønt i kort omdrift på 

arealet ved ansøgningsfristen 

for Fællesskemaet i 1. tilsagn-

sår 

Juletræer eller pyntegrønt i 

kort omdrift  

Permanenteafgrøder der 

drives plantagemæssigt og 

med henblik på høst. 

Græsarealer hvor der af-

græsses eller tages slæt og 

som under normale vejrfor-

hold
1
 fremstår med lavt plan-

tedække den 31. august  

Omdriftsarealer der er dyr-

ket i overensstemmelse med 

god landmandspraksis og 

udsået efter lokalt anerkendt 

normer (som defineret under 

enkeltbetalings-ordningen) i 

I det ansøgte år skal arealet være 

tilskudsberettiget under ordnin-

gen Enkeltbetaling. Der udbeta-

les ikke støtte til udyrkede area-

ler, og arealer under visse miljø-

ordninger. 

Se Vejledning særlig miljøstøtte 

under artikel 68, 2012. 

 

                                                      
1 Undtagelser fra definitionen normale vejrforhold dækker perioder med for årstiden helt unormale vejrforhold, der resulterer i, at arealerne ikke lever op til betingelserne for støtte. 

NaturErhvervstyrelsen vil melde ud på hjemmesiden www.naturerhverv.fvm.dk, når en sådan undtagelse fra definitionen normale vejrforhold træder i kraft, med angivelse af de 

geografiske områder, undtagelsen berører.  
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det år hvor der søges om ud-

betaling  

Lavskov/energiafgrøder som 

stævnes senest i det 10. år. 

Arealerne skal være udplantet 

efter reglerne under Enkeltbe-

talingen. 

2.-5. tilsagnsår for-

stås jordbrugsmæs-

sig/ landbrugsmæs-

sig udnyttelse som: 

  

Juletræer eller pyntegrønt i 

kort omdrift 

Permanenteafgrøder der drives 

plantagemæssigt med henblik på 

høst  

 

Omdriftsarealer der er dyrket i 

overensstemmelse med god 

landmandspraksis og udsået efter 

lokalt anerkendt nor-

mer(defineret under enkeltbeta-

lingsordningen) i det år hvor der 

søges om udbetaling  

 

Græsarealer hvor der tages slæt 

eller afgræsses. 

 

 

 

Juletræer eller pyntegrønt i 

kort omdrift  

Permanenteafgrøder der dri-

ves plantagemæssigt med hen-

blik på høst. 

Omdriftsarealer der er dyrket 

i overensstemmelse med god 

landmandspraksis og udsået 

efter lokalt anerkendt nor-

mer(defineret under enkeltbeta-

lingsordningen) i det år hvor 

der søges om udbetaling  

Græsarealer hvor der afgræs-

ses eller tages slæt og som un-

der normale vejrforhold (se 

note på forrige side) fremstår 

med lavt plantedække den 31. 

august  

Lavskov/energiafgrøder som 

Juletræer eller pyntegrønt i 

kort omdrift  

Permanenteafgrøder der 

drives plantagemæssigt og 

med henblik på høst. 

Omdriftsarealer der er dyr-

ket i overensstemmelse med 

god landmandspraksis og 

udsået efter lokalt anerkendt 

normer(defineret under en-

keltbetalingsordningen) i det 

år hvor der søges udbetaling  

Græsarealer hvor der af-

græsses eller tages slæt og 

som under normale vejrfor-

hold(se note 1) fremstår med 

lavt plantedække den 31. au-

gust  

Lavskov/energiafgrøder som 
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Lavskov/energiafgrøder som 

stævnes senest i det 10. år 

stævnes senest i det 10. år  

Arealerne skal være støttebe-

rettigede under Enkeltbetalin-

gen. 
1
 

stævnes. senest i det 10.år 

Arealerne skal være støttebe-

rettigede under Enkeltbeta-

lingen.(se note) 

Juletræer og pynte-

grønt 

Der udbetales kun til arealer 

med træer, der er i kort omdrift. 

Træerne skal være udplantet i 

overensstemmelse med lokalt 

anerkendte normer for produkti-

onsarealer. 

På tilsagn med start 01.09.2012 skal der være 3000 træer pr ha 

for at der kan udbetales til arealet. Træerne skal være i kort 

omdrift. 

Ingen støtte til juletræer 

Plantedække på 

græsarealer (per-

manentgræs og om-

driftsgræs) 

Arealer med permanentgræs skal 

leve op til kravene for græs un-

der ordningen enkeltbetaling 

 

Alle græsarealer skal leve op til kravene for plantedække under 

ordningen enkeltbetaling 

Alle græsarealer skal leve op til 

kravene for plantedække under 

ordningen enkeltbetaling 

Forenelige og ufor-

enelige tilsagn  

Se forenelighedstabellen Se forenelighedstabellen Se forenelighedstabellen 

Udbetaling til mar-

ker under 0,30 ha 

Tilsagn m. start 01.09.2009: Der 

udbetales støtte til marken, hvis 

den er sammenhængende
2
 med 

en anden mark med MB-tilsagn 

og de tilsammen er 0,30 ha eller 

større, eller hvis det ikke kan 

afvises at marken var minimum 

0,30 ha i 1. tilsagnsår. 

Tilsagn m. start 01.09.2007-

2008: Der er samme regler som 

for 2009. Derudover udbetales 

der støtte til varigt afgrænset 

Der udbetales kun støtte til mar-

ker under 0,30 ha, hvis de er 

sammenhængende
2
 med en anden 

mark med MB-tilsagn og hvis de 

to marker tilsammen udgør over 

0,30 ha eller arealet var 0,30 ha i 

1. tilsagnsår 

Der udbetales kun støtte til 

marker under 0,30 ha, hvis 

de er sammenhængende
2
 

med en anden mark med 

OM-tilsagn og hvis de to 

marker tilsammen udgør 

over 0,30 ha eller arealet 

var 0,30 ha i 1. tilsagnsår  

Der udbetales ikke støtte til 

marker under 0,30 ha 

                                                      
1
 Arealerne skal være støtteberettigede under ordningen enkeltbetaling, hvor støtteberettigede landbrugsarealer skal være dyrkbare og under normale vejrforhold være egnet til mekanisk jordbehandling 

og høst i perioden 15. maj - 15. september. Arealerne må ikke være permanent vandlidende eller være meget fugtige eller våde store dele af året. Dyrkede arealer skal under normale vejrforhold være 

sået eller tilplantet senest 31. maj i ansøgningsåret.  
2
 Arealerne skal være sammenhængende ved en støtteberettiget passage på minimum 4 m. 
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arealer under 0,30 ha. 

Lavskov Lavskov skal stævnes eller hø-

stes hvert 10.år 

Lavskov/energiafgrøder skal stævnes eller høstes hvert 10.år og 

skal være udplantet efter reglerne for plantetæthed under ord-

ningen Enkeltbetaling 

Lavskov/energiafgrøder skal 

stævnes eller høstes hvert 10.år 

og være udplantet jf. reglerne for 

enkeltbetaling 

N-kvote hvis der er 

valgt 75% 

Der må kun tilføres 75% af den 

normale N-kvote på MB-

tilsagnsmarkerne 

Tilsagnsmarkerne indgår med 

75% af den normale N-kvote, når 

bedriftens samlede N-kvote ud-

regnes. Reduktionen sker kun på 

bedrifts niveau. 

 

 Tilsagnsmarkerne indgår kun 

med 75% af den normale N-

kvote, når bedriftens samlede N-

kvote udregnes. Reduktionen 

sker kun på bedrifts niveau. 

Grøngødning Grøngødning er mulig på økologi-

ske arealer med græs i omdrift. 

Arealet skal kun afpudses, og det 

afslåede materiale efterlades. Den 

jordbrugsmæssige udnyttelse for-

stås kun som grøngødning, hvis der 

i sædskifteplanen var en anden 

hovedafgrøde på arealet end græs i 

2010, og hvis arealet dyrkes med en 

afgrøde, der bruges til grøngødning 

(græs med bælgplanter, eksempel-

vis kløvergræs).  

 

Grøngødning er mulig på økologiske arealer med græs i omdrift. 

Arealet skal kun afpudses, og det afslåede materiale efterlades. Det er 

dog et krav, at arealerne er etableret med en kløvergræsblanding med 

mindst 15 vægtprocent kløver, og tilsagnshaver i hele kalenderåret 

opbevarer dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræs-

blanding og dokumentation for, at der har været en anden hovedaf-

grøde end græs på arealerne i 2010.  

 

Grøngødning er mulig på økolo-

giske arealer med græs i omdrift. 

Arealet skal kun afpudses, og det 

afslåede materiale efterlades. 

Det er dog et krav, at arealerne 

er etableret med en kløvergræs-

blanding med mindst 15 vægt-

procent kløver, og tilsagnshaver 

i hele kalenderåret opbevarer 

dokumentation for indkøb af den 

anvendte kløvergræs-blanding 

og dokumentation for, at der har 

været en anden hovedafgrøde 

end græs på arealerne i 2010 - 

eller hvis plantedækket nedplø-

jes i perioden 1. august til og 

med 31. oktober i ansøgnings-

året. 

Anden anvendelse Arealer kan overgå til anden 

anvendelse og blive i tilsagnet, 

hvis der er tale om at arealet 

overgår til at være naturarealer 

Arealer kan overgå til anden anvendelse og blive i tilsagnet 

uden krav om tilbagebetaling, hvis tilsagnsbetingelserne stadig 

kan opfyldes og det overgår til at være naturareal eller en anden 

anvendelse med landbrugsmæssigt formål (ex. ensilage silo 
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eller anden anvendelse med 

landbrugsmæssigt formål (fx 

ensilage silo eller stald).  

Arealerne kan ikke modtage ud-

betaling og skal anmeldes med 

kode 905 (Anden anvendelse på 

tilsagnsarealer)  

eller stald.)  

Arealerne kan ikke modtage udbetaling og skal anmeldes med 

kode 905 (Anden anvendelse på tilsagnsarealer)  

 

For tilsagn med start 01.09.2012 er det kun muligt at lade 

arealet overgå til naturareal. 

  

Aktiviteter og op-

bevaring på til-

sagnsarealer  

Der er krav om en jordbrugs-

mæssig udnyttelse i udbetalings-

året. Hvis arealet udnyttes til 

opbevaring i et sådan omfang, at 

jorden ikke kan dyrkes i til-

sagnsåret, skal arealet anmeldes 

som udyrket. Der sanktioneres, 

hvis arealet er anmeldt som støt-

teberettiget. Opbevaring af ikke 

landbrugsprodukter, som har en 

permanent karakter, kan medføre 

bortfald af tilsagn og krav om 

tilbagebetaling. 

Hvis der søges om udbetaling er opbevaring og andre aktiviteter 

kun tilladt i begrænset omfang: Her gælder reglerne for opbeva-

ring for Enkeltbetaling, dog med den forskel, at der for opbeva-

ring af landbrugsprodukter gælder, at de kun må opbevares i 8 

dage i perioden 1.april -31.august (resten af året er det tilladt i 

ubegrænset tidsrum, så længe det ikke forhindrer at arealet kan 

dyrkes i dyrkningssæsonen). 

 

Opbevaring af ikke landbrugsprodukter (fx byggematerialer) 

som har en permanent karakter kan medføre bortfald af tilsagn 

og krav om tilbagebetaling. 

Samme regler som for ordningen 

Enkeltbetaling. der kan dog ikke 

udbetales støtte til arealer hvor 

der opbevares landbrugsproduk-

ter i mere end 8 dage i perioden 

1.april-31.august 
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