Tidsfrister for direkte arealstøtte 2018
September
2018

Frister for direkte arealstøtte i Fællesskema 2018
Ansøgningsperiode
1. februar til 20. april

1. februar til 20. april

Ændringsfrist og frist for forsinket ansøgning
15. maj

15. maj

Periode for flere afgrødekategorier
Afgrøde på arealet 15. maj til 25. juli tæller
som afgrødekategori
15. maj til 25. juli
Dyrkningsfrister
Dyrkningsperiode 15. maj til 15. september,
hvor arealet skal anvendes landbrugsmæssigt

15. maj til 15. sept.

Slåningsperiode - permanent græs og
græs i omdrift
Slåning obligatorisk mindst én gang 1. juni
til 15. september

1. juni til 15. sept.

Brak – perioder
Slåningsbrak, forårsslåning – slåning mindst
én gang 1. april til 30. april
Blomsterbrak – forårspløjning + isåning af
frøblanding senest 30. april
Brak – slåningsforbud
1. maj til 31. juli
Høst af foder må ske fra 20. juli
Slåningsbrak, sommerslåning – slåning
mindst én gang 1. august til 15. september

1.april til 30.april
1.jan til 30.april

1. maj til 31. juli

1. aug. til 15. sept.
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Fra brak til dyrket
Nedvisning før vinterafgrøder må påbegyndes 1. juli

1. juli

Jordbehandling før vinterafgrøder må påbegyndes 1. august
Fra 1. aug.
Jordbehandling for vårsåede afgrøder må
påbegyndes: JB 7-9

Fra 1. okt.

Jordbehandling for vårsåede afgrøder må
påbegyndes: JB 5-6 og 10-11

Fra 1. nov.

MFO-efterafgrøder
Græsudlæg – udsåningsfrist 31. maj
Høstfrist for hovedafgrøde 20. august
Ikke bruge plantebeskyttelse i periode fra
20. august til 20. oktober
Blandinger: tidligste udsåning:30. juni
Ikke bruge plantebeskyttelse i periode fra
udsåning til 20. oktober
Græsudlæg i majs – udsåningsfrist 30. juni
Hovedafgrøde høstet senest 15. november
Ikke bruge plantebeskyttelse i periode på 8
uger fra høst af hovedafgrøde
Destruktion tidligst 8 uger efter høst

31. maj

30. juni

Efterafgrøder – generel udsåning – frist 3.
september

3. sept.

Efterafgrøder – korsblomsrede, honningurt
alm. rug, stauderug, vårbyg, havre eller hydridrug – udsåningsfrist 3. september

3. sept.

Efterafgrøder og græsudlæg – tidligste nedpløjning 3. november.

3. nov.
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