Grøn sanktion
Nu kan det koste mere, hvis du ikke opfylder de grønne krav
Januar
2018

Hvis du ikke opfylder de grønne krav, bliver din
grønne støtte reduceret, og du får, afhængigt af
arealafvigelsen, også en sanktion.
Sanktionsreglerne på den grønne støtte er fuldt ud indfaset i 2018, hvilket medfører en større nedsættelse af
den grønne støtte end tidligere, hvis de grønne krav
ikke bliver overholdt.
I 2015 og 2016 udløste en overtrædelse af de grønne
krav udelukkende en reduktion af den grønne støtte.
Fra 2017 kunne du også få en sanktion, som kunne
blive trukket i din grundbetaling. I 2018 forhøjes den
maksimale sanktion med 5 procentpoint i forhold til i
2017.
Nedsættelse af støtte i henholdsvis 2016, 2017 og
2018, hvis en ansøger har 100 ha i omdrift og mangler 2 ha MFO
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Du kan se en beregning af det konkrete eksempel på
bagsiden.
Den grønne støtte kan maksimalt nedsættes 125 %
En reduktion og en sanktion kan udgøre op til henholdsvis 100 % og 25 % af den potentielle grønne
støtte. Først bliver den grønne støtte reduceret med
100 %, og herefter bliver de sidste 25 % modregnet i
anden støtte, typisk grundbetalingen.
Så hvis du helt fravælger at opfylde de grønne krav, risikerer du altså også en nedsættelse af din grundbetaling.

Få nedsættelser af den grønne støtte
Erfaringerne viser, at de danske landmænd er gode
til at opfylde de grønne krav. Derfor er der få landmænd, der får nedsat deres støtte på grund af
manglende opfyldelse af de grønne krav.
Erfaringerne viser også, at det grønne krav om 5 %
Miljøfokusområder (MFO) overtrædes hyppigst.
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Eksempel på nedsættelse af den grønne støtte
En landbruger har en bedrift med 100 ha omdriftsareal.
Når bedriften er på 100 ha, er det et krav, at man skal
have 5 % miljøfokusområde (MFO) for at få den fulde
grønne støtte. I dette eksempel er kravet 5 ha MFO,
men på bedriften er der kun 3 ha med MFO-brak. Landbrugeren mangler derfor 2 ha MFO for at opfylde det
grønne krav.

Beregning af sanktion:
Det reducerede konstaterede areal bliver:
100 ha – 20 ha = 80 ha
Arealafvigelsen udgør (20 ha / 80 ha x 100) = 25 %.
Arealafvigelsen er over 20 %, og landbrugeren skal
derfor have en sanktion på 25 % af det reducerede
konstaterede areal.
Sanktionen er:

Beregnet konsekvens af manglende 2 ha MFO
på 100 ha omdriftsareal
Potentiel grundbetaling og grøn støtte
100 ha x 1.300 kr. (grundbetaling):
130.000 kr.
100 ha x 1.300 kr./ha x0,45 (grøn støtte):+ 58.500 kr.
I alt:
188.500 kr.
Nedsættelse for manglende 2 ha MFO
Reduktion:
11.700 kr.
Sanktion:
+ 11.700 kr.
I alt:
23.400 kr.
Udbetaling af grøn støtte
Grøn støtte:
. Nedsættelse:
I alt:

58.500 kr.
- 23.400 kr.
35.100 kr.

Udbetaling af grundbetaling og grøn støtte
Grundbetaling:
130.000 kr.
Grøn støtte:
+ 35.100 kr.
I alt:
165.100 kr.

I dette eksempel er betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi 1.300 kr./ha, og den grønne støtte er 45 %
af betalingsrettighedernes værdi.
Beregning af reduktion:
Reduktionen er:



0,25 x 80 ha = 20 ha



Sanktionen udgør derfor i kr.:
20 ha x 1.300 kr./ha x 0,45 = 11.700 kr.

Samlet nedsættelse i kr.
Samlet reduktion og sanktion i kr.:
11.700 kr. + 11.700 kr. = 23.400 kr.
Landbrugeren får stadig grøn støtte
Selvom landbrugeren i eksemplet både er blevet reduceret i den grønne støtte og sanktioneret, får han
stadig noget af den grønne støtte.
Landbrugeren får grøn støtte til:
100 ha – 20 ha – 20 ha = 60 ha
Grøn støtte i kr.:
60 x 1.300 kr./ha x 0,45 = 35.100 kr.

Læs mere i vores vejledning
Du kan se sanktionstrappen, sanktionsreglerne i sin
helhed og flere eksempler på nedsættelse af den
grønne støtte i Vejledning om grøn støtte 2018, afsnit
6.10, på vores hjemmeside:
lbst.dk/grundbetaling



2 ha manglende MFO, som skal ganges med
MFO-reduktionsfaktoren 10 = 20 ha.



Reduktionen bliver derfor:
20 x 1.300 kr./ha x 0,45 = 11.700 kr.
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