MFO-brak på arealer i vådområde-, lavbund-,
klimaprojekter eller lignende
Juni
2021

Har du arealer i et projekt eller miljøtiltag, der kan
anvendes som miljøfokusområde?
I dette faktaark kan du læse om, hvad du skal være
opmærksom på, hvis et areal skal tælle som MFObrak i din bedrifts opgørelse af kravet om 5 pct.
MFO.
For arealer i vådområder-, lavbund-, klimaprojekter eller
lignende tinglyses der ofte servitutter, der skal sikre, at
området fastholdes som græs- og naturareal. Arealerne
kan også anvendes som miljøfokusområder, hvis
betingelserne for grundbetaling og grønne krav er
opfyldt hele kalenderåret.
Afhængigt af tinglysningsrestriktionerne kan du ofte
anvende projektarealerne som f.eks. ’MFO-brak,
forårsslåning’, ’MFO-brak, sommerslåning’ eller MFOLavskov, ligesom GLM-Landskabselementer også kan
tælle med i opfyldelsen af kravet om
miljøfokusområder. I dette faktaark har vi dog kun
beskrevet muligheder for MFO-brak.
For MFO-efterafgrøder, MFO-græsudlæg, MFObræmmer, MFO-blomsterbrak og MFO-bestøverbrak er
det nødvendigt at omlægge jorden for at etablere MFOtypen, hvilket ofte vil stride imod tinglysningsrestriktionerne. Du skal selv orientere dig i, hvilke
restriktioner der gælder for dine arealer.
Husk evt. rydningspligten
Rydningspligten betyder, at du skal vedligeholde dine
landbrugsjorder, så opvækst af træer og buske ikke
bliver mere end fem år gamle. Denne regel kan også
gælde for dine projektarealer.
Læs mere om rydningspligten på lbst.dk/rydningspligt

Afgrødekoder, der tæller som MFO-brak
Afgrødekode

Anvendelse

308 (MFO-brak, som-

Til arealer hvor du slår arealet fra 1. au-

merslåning)

gust til og med 25. oktober.

339 (MFO-brak, for-

Til arealer hvor du slår arealet fra 1. april til

årsslåning)

og med 30. april.

312 (20-årig udtag-

Til arealer med MVJ-tilsagn 7 eller 8, der

ning)

lever op til de generelle støttebetingelser.

313 (20-årig udtagning

Til arealer med MVJ-tilsagn 7 eller 8, hvor

af agerjord med frivillig

der er rejst skov og anmeldes med grund-

skovrejsning)

betaling ’Under artikel 32’.

317 (Vådområder med

Til arealer med MVJ-tilsagn 13 eller 16,

udtagning)

der lever op til de generelle støttebetingelser.

319 (MFO-brak, Ud-

Til arealer med MVJ-tilsagn 7, 8, 13 og 16,

tagning, ej landbrugs-

eller tilsagn 78, hvis lavbundsprojektet

areal)

udelukkende har CO2-effekt, og arealerne
ikke længere lever op til de generelle støttebetingelser og anmeldes med grundbetaling ’Under artikel 32’.

På side 2 i faktaarket kan du se en tabel over relevante
projekter eller miljøtiltag, hvori arealer kan anmeldes
som MFO-brak med de afgrødekoder, der er nævnt
ovenfor, hvis betingelserne er tilstede.

Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om
MFO-brak i et projekt eller miljøtiltag.
Du kan læse mere om miljøfokusområder i Vejledning
om grøn støtte 2021, som du finder her:
lbst.dk/grundbetaling
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Ja

Kan arealer der
opfylder almindelige støttebetingelser anvendes til
MFO-brak?

Nej

Kan arealer, der er
anmeldt under artikel 32 og opfylder
de almindelige
støttebetingelser,
anvendes til MFO
brak?
Nej

Kan arealer, der er
anmeldt under artikel 32 og ikke opfylder de almindelige
støttebetingelser anvendes til MFObrak?
Nej

Har det nogen konsekvens for støtteudbetalingen for projektet,
hvis projektarealerne
anvendes til MFObrak?

308 el. 339

Hvilken afgrødekode skal arealet
anmeldes med,
hvis det skal anvendes til MFObrak?

Tilskudstype i projektet

Engangserstatning

Projekt- eller
arealtype

Klima-Lavbundsordning
Nej

308 el. 339

Nej

308 el. 339
319, hvis Art32

Ja

Ja, for tilsagn 78 bortfalder årets miljøtilskud for
de arealer, der anvendes
til MFO-brak for det pågældende år.

308 el. 339

20-årig fastholdelsestilsagn

Ja

Nej

20-årig fastholdelse

Nej

Ja, for tilsagn 74-78 bortfalder årets udbetaling
under 20-årig fastholdelse for de arealer, der
anvendes til MFO-brak
for det pågældende år.

Nej

I CO2-projekter

20-årig fastholdelse

I direktivimplementerende projekter

Ja

Nej

Ja

Jordfordeling

Nej

Ja

Vådområdeprojekt
Projektstøtte

20-årig fastholdelsestilsagn

Minivådområder

308 el. 339
Kan anvendes på
det omkransende
græsareal.
Nej

Vil ikke forekomme,
da det er bassinerne, der bør anmeldes under artikel
32.

Nej

Ja

308 el. 339
Kan anvendes på
lysninger og ikke
tilplantede arealer.

Ja, det omkransende græsareal
kan anvendes som
MFO-brak.

Vil ikke forekomme,
da det er skovarealer, der bør anmeldes under artikel 32.
Ja

312, 313, 317 el.
319

Projektstøtte

Skovrejsning

MVJ-tilsagn

Nej

Ja, lysåbne arealer
uden tilplantning
kan anvendes som
MFO-brak i egne
marker.
Ja

MVJ-tilsagn
nr. 7, 8, 13 eller 16 med
udtagningsforpligtelse
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