
Følgende afsnit er revideret i den version af vejledningen, der nu er offentliggjort: 
 

Aktive landbrugere 

2.2 Punktopstillingen er rettet, så alle tre punkter nu indgår. 

 

Grønne krav 

Kapitlet er generelt opdateret med henblik på at imødekomme ønsker om større præcision. Konkret er 

følgende afsnit opdateret: 

 

3.1.2 Præcisering af, hvornår økologiske landbrugere er undtaget for de grønne krav 

3.1.3 Præcisering af, hvordan man beregner det omdriftsareal, som de grønne krav omfatter 

3.2.1 Afklaring af, hvorvidt en afgrøde, der høstes tidligt, fx til helsæd, kan indgå som en afgrødekategori i 

forhold til kravet om flere afgrøder 

3.3.4 Præcisering af, at både 2 m-bræmmer i forbindelse med randzoner og selve randzonerne kan tælle 

med som miljøfokusområde (MFO), hvis de er støtteberettigede 

3.3.4 Afklaring af, hvordan landmanden kan sikre, at en randzone, der ligger op til en mark med 

omdriftsgræs, kan tælle med som MFO 

3.3.4 Præcisering af, at frivillige randzoner kan anvende som MFO-brak 

3.3.6 Præcisering af, at kun omdriftsarealer kan anvendes som MFO-brak 

3.3.7 Præcisering af, at lavskov, der er plantet i randzone, tæller med som miljøfokusområde med en 

vægtningsfaktor på 0,3 

3.3.9 Præcisering af frister for såning af MFO-efterafgrøder, og for hvornår det tidligst er tilladt at nedvisne 

eller nedpløje MFO-efterafgrøder 

3.3.9 Afklaring af krav til græsblandinger, der sås som udlæg i foråret, og som bruges som MFO-

efterafgrøde 

3.3.10 Ny oversigt over sammenhængen mellem MFO-efterafgrøder og de nationale efterafgrøder 

3.6 Præcisering af regler for nedsættelse af den grønne støtte. 

 

Støtteberettigede arealer 

4.3.7 Præcisering af sammenhængen mellem markblokken støtteprocent og aktivitetskravet om årlig 

slåning på permanente græsarealer 

4.4.3 Præcisering af, i hvilke tilfælde man må bruge plantebeskyttelsesmidler på brakarealer 

4.5.1 Rettelse, så det nu fremgår, at man skal etablere et plantedække på brakarealer senest den 31. maj, 

hvis man har høstet arealet efter 1. oktober året før 

4.18 Formulering tilpasset, så det nu fremgår præcist, at aktiviteter som fx ridning og jagt som 

udgangspunkt også er tilladt på brakarealer 

 

Markblokke og markkort 

5.1.3 Afklaring af, at ansøgning på marker uden for markblok (999-marker) skal følges af et forslag om 

ændring af markblokken. Forslaget skal indsendes i Internet Markkort (IMK) 

 

Betalingsrettigheder 



6 og 6.6 Afklaring af, at udlejning af betalingsrettigheder kan ske, uden at der udlejes et tilsvarende areal af 

jord 

6.3.2 Præcisering af, at man kan få udbetalt mindre støtte ved at anmelde sin egen udnyttelsesrækkefølge 

af betalingsrettigheder frem for at bruge NaturErhvervstyrelsens standard 

6.3.2 Præcisering af, at man ikke kan undgå inddragelse af en specifik betalingsrettighed ved at prioritere 

den i udnyttelsesrækkefølgen 

6.3.2 og 6.4 Præcisering af, at den forholdsmæssige inddragelse af både ejede og forpagtede 

betalingsrettigheder kun sker i 2015 og ikke i senere år 

6.5 Præcisering af, at 2-årsreglen for inddragelse af betalingsrettigheder først får virkning i 2017, da der i 

2016 ikke vil være overskydende rettigheder pga. den generelle inddragelse i 2015 

6.8 Afklaring af, at man som udgangspunkt ikke er berettiget til tildeling af betalingsrettigheder fra den 

nationale reserve, hvis man har solgt eller udlejet betalingsrettigheder efter ændringsfristen i 2014 

 

Unge landbrugere 

9.0.1 Støttesatsen forventes at blive 586 kr. pr. ha 

9.0.6 Der er slettet to tekstafsnit, da samme tekst fremgår et andet sted i vejledningen 

 

Ø-støtte 

10.0.1 Afklaring af, at der for modtagere af ø-støtte i 2013 og 2014 stadig vil gælde en række forpligtelser 

fra den hidtidige ordning fremover, fx at man skal bo på en ø. 

 


