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Du kan få grundbetaling for dine marker med per-
manent græs. I dette faktaark kan du læse, hvad 
permanent græs er, og hvilke regler der gælder for 
marker med permanent græs under grundbetalings-
ordningen. 
 
Hvornår er et græsareal permanent græs?  
Et græsareal opnår status som permanent græs efter at 
have ligget som græs eller slåningsbrak i mere end 5 år 
i træk. Det gælder uanset, om arealet omlægges med 
nyt græs én eller flere gange i perioden.  
 
At et areal har status af permanent græs er ikke en be-
grænsning for, at du kan omlægge det.   
 
Når du udlægger et areal med en anden afgrøde end 
græs, vil arealet ikke længere have status som perma-
nent græs. 
 
Hvilke græstyper bliver permanent græs?  
Græsarealer, som hører til kategorien ”Græs og andet 
grøntfoder”, får status af permanent græs efter mere 
end fem år. 
 
Græsarealer, hvor der isås fx korn for at forbedre foder-
værdien, får også status som permanent græs efter 
mere end fem år.  
 
Græs, som ikke bliver permanent græs 
Arealer med frøgræs eller rullegræs bliver ikke til per-
manent græs.  
 
Det samme gælder for afgrøder, som fx kløver og lu-
cerne, når de dyrkes i renbestand. Men når kløver og  
 
 
 

 
 
lucerne udsås i en blanding med græs, vil arealet høre 
til afgrødekategorien ’Græs og andet grøntfoder’. Area-
let vil derfor blive til permanent græs, når du dyrker 
dette i mere end 5 år i træk.  
 
Græsarealer med miljøtilsagn 
Græsarealer i omdrift, der omfattes af et miljøtilsagn, fx 
pleje af græs-og narturarealer, tæller som omdriftsareal 
ved tilsagnsperiodens ophør. Det gælder også, selvom 
arealerne har haft et plantedække af græs i hele perio-
den. Græsarealer, der allerede var permanent græs, da 
miljøtilsagnet blev indgået, vil have status af permanent 
græs ved tilsagnets ophør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blomsterbrak bliver ikke til permanent græs 
Du kan omlægge et areal med permanent græs til 
blomsterbrak eller MFO-blomsterbrak. Arealer med 
blomsterbrak bliver, modsat slåningsbrak, ikke til per-
manent græs efter 5 år. 
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Må jeg inddrage mit areal med permanent græs i 
omdriften igen i 2021?  
Ja, det må du gerne. Du må gerne etablere en anden 
afgrøde end græs på dit areal med permanent græs i 
2021.  
 
Men vær opmærksom på, at arealet kan være beskyt-
tet, fx fordi det er et miljømæssigt sårbart område 
(MSO), eller fordi arealet er omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3. 

 
Særligt for miljømæssigt sårbare områder (MSO) 
Må jeg opdyrke permanente græsarealer i miljømæs-
sigt sårbare områder (MSO)? 
Nej. Dine marker med permanent græs, der ligger i et 
miljømæssigt sårbart område (MSO), skal forblive 
græsmarker og må ikke jordbehandles.  
 
Må jeg lægge græsset om på mit miljømæssigt sårbare 
permanente græs? 
Nej. Du må ikke omlægge græsset, men du må gerne 
så nyt græs i for at vedligeholde græsdækket. I den for-
bindelse må du foretage let jordbehandling forud for så-
ningen, fx strigling, men rodnettet på det eksisterende 
plantedække må ikke ødelægges. 
 
Du kan finde information i IMK 
Du kan se, hvilke af dine marker der ligger i et miljø-
mæssigt sårbart område, ved at slå laget "Permanent 
græs i MSO" til i IMK under fanen ”Permanent græs”.  
 
Her kan du også se, hvilke græsmarker der har eller vil 
få permanent status i 2021, ved at slå lagene "Perma-
nent græs – 2020" eller "Græs i 5 år – 2020" til i IMK. 
Oplysningerne gælder, hvis du ikke omlægger mar-
kerne til en anden omdriftsafgrøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvorfor får græsmarker status som permanent 
græs?  
Formålet med at registrere permanente græsmarker er, 
at vi af miljømæssige årsager skal holde øje med, at 
andelen af permanent græs på landsplan ikke falder 
væsentligt.  
 
Siden 2005, hvor reglen blev indført, har Danmarks an-
del med permanent græs ligget stabilt. 
 
Hvis andelen af permanent græs falder 
Hvis vi et år oplever et væsentligt fald i andelen af per-
manent græs, vil vi indføre et midlertidigt forbud mod, 
at permanente græsarealer tages i omdrift. I yderste 
konsekvens skal vi stille krav om, at der genetableres 
arealer med permanent græs.  
 
Siden 2005, hvor reglen blev indført, har vi ikke været i 
nærheden af at skulle indføre generelle restriktioner på 
permanent græsarealer. 
 
 
 

 

 

 

 

Yderligere information 
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om 
permanent græs. Du kan læse mere om reglerne i Vej-
ledning om grundbetaling 2021 og i faktaark på vores 
hjemmeside: 
 
lbst.dk/grundbetaling  
 
 
 
 

Miljømæssigt sårbare områder (MSO) 
MSO er græsarealer på kulstofholdige jorde og 
vådområder, som ligger i Natura 2000-områder. 
 
Dette gælder for permanent græs i MSO: 
• Du må ikke lægge det om til andet brug. 
• Du må du ikke pløje det.  
 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/#c22759

