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Kravet om 5 % miljøfokusområder er et af de
tre grønne krav, du skal overholde, for at få
den grønne støtte.
Formålet med etableringen af miljøfokusområder
(MFO) er at beskytte og forbedre biodiversiteten på
landbrugsarealerne.
Skal du have miljøfokusområder?
Har du en bedrift med mere end 15 ha omdriftsareal,
skal et areal svarende til 5 % af omdriftsarealet være
udlagt som MFO.

Hvad tæller med?
Miljøfokusområdernes størrelse beregnes med en
vægtningsfaktor. Den skal du bruge, når du beregner,
hvor stort et areal med miljøfokusområder du skal have.
Det betyder fx, at 1 ha MFO-bræmme svarer til 1,5 ha
miljøfokusområde.
Miljøfokusområde

Faktor

MFO-bræmmer.
Arealerne skal ligge på eller støde op til
bedriftens omdriftsareal.

1,5

Bestøverbrak

1,5

Blomsterbrak

1

Slåningsbrak

1

GLM-landskabselementer i form af fortidsminder og søer. Arealerne skal være
beliggende på eller op ad et omdriftsareal.

1

Lavskov, der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende kalenderår.

0,5

Udlæg af græs, bælgplanter eller blandinger heraf.
Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af godkendte afgrøder, og som efterfølges af en ny afgrøde.

0,3
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Senere udbetaling ved MFO i majs
I 2018 er der forbud mod at sprøjte MFO- efterafgrøder,
herunder MFO-græsudlæg, i otte uger efter høst af hovedafgrøden. Sprøjteforbuddet er en støttebetingelse,
så den direkte støtte kan ikke udbetales før perioden på
otte uger er afsluttet. Da majs oftest høstes sent på efteråret, kan det betyde, at din direkte støtte udbetales
senere end normalt.
Dette gælder for alle, der anmelder græsudlæg i majs
som MFO.
Du skal være opmærksom på, at majsen skal være høstet senest 15. november, for at MFO-græsudlægget
kan tælle med som MFO.
Kan du opfylde MFO-kravet for 2018 uden brug af
MFO-græsudlæg i majs, vil du få støtten udbetalt som
normalt.
Nye MFO-bræmmer
MFO-elementet randzoner bliver i 2018 erstattet af
MFO-bræmmer, fordi det som noget nyt også er muligt
at benytte markbræmmer som MFO. Dermed får du
flere muligheder for at benytte bræmmer i landskabet til
at opfylde MFO-forpligtelsen. Læs mere i faktaarket om
MFO-bræmmer og Vejledning om grøn støtte 2018.

Du kan også være undtaget kravet, hvis mere end 75
% af dit areal er permanent græs, bælgplanter, brak eller græs i omdrift.
Derudover er økologiske bedrifter undtaget fra de
grønne krav og får automatisk hele den grønne støtte.
Det er dog en forudsætning, at du driver arealerne økologisk hele kalenderåret. Du skal derfor have påbegyndt omlægning af arealerne senest den dag, du indsender dit fællesskema.
Arealerne må ikke ophøre med at være økologiske
sidst på året. Det gælder også, selvom din forpagtning
ophører, eller du sælger arealet i løbet af året.
Alternativer til pligtige efterafgrøder og MFO
Det er ikke muligt at anvende brak, lavskov eller bræmmer som både MFO og alternativer til pligtige efterafgrøder.
Det er dog stadig muligt at anvende marker med MFOefterafgrøder til at opfylde både MFO-kravet og kravet
om pligtige efterafgrøder.

Ny MFO-bestøverbrak
Fra 2018 kan du benytte en ny type brak til miljøfokusområder. Hvis du tilsår dit brakareal med specifikke pollen- og nektarrige plantearter, kan du medregne arealet
som MFO med en vægtningsfaktor på 1,5. Læs mere i
faktaarket om brak og Vejledning om grøn støtte 2018.
Anmeldelse af MFO
Anmelder du marker med MFO-bræmmer, -brak eller lavskov i dit fællesskema og bruger den korrekte afgrødekode, indgår arealet automatisk som MFO.
Vil du benytte GLM-elementer eller MFO-efterafgrøder/græsudlæg som MFO, skal du sætte hak ud for
marken i den relevante kolonne i fællesskemaet. Det
gælder også for anmeldelse af 2 m-bræmmer, som ikke
er omfattet af en indtegnet MFO-bræmme.
Overholder du kravet om MFO?
Når du har indlæst dine marker i fællesskemaet og sat
de relevante markeringer, kan du på siden ”Opfyldelse
af grønne krav” se, om du opfylder kravet.

Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om miljøfokusområder.
Du kan finde fire faktaark om specifikke typer af miljøfokusområder – efterafgrøder/græsudlæg, brak, lavskov
og MFO-bræmmer – på vores hjemmeside.
Du kan også læse mere om reglerne i Vejledning om
grøn støtte 2018 på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling

Du kan også se, om du mangler MFO.
Undtagelser fra kravet om 5 % MFO
Har du under 15 ha omdriftsareal, er du ikke omfatter af
MFO-kravet.
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