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Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2021 
 

 

 
Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ansøgninger for ordningerne på den 
direkte arealstøtte i 2021 – dvs. grundbetaling, grønne krav, støtte til unge, nyetablerede landbrugere og ø-
støtte. Data er opgjort den 16. juni 2021, og er således baseret på alle ansøgninger modtaget i 2021 (den 
forsinkede frist for indsendelse var den 17. maj 2021) samt eventuelle ændringer, der er sket indtil denne 
dato som følge af sagsbehandlingen. Opgørelserne er foreløbige, da data vil ændre sig i takt med, at 
sagsbehandlingen bliver gennemført, og der foreligger resultater fra kontrollen. Alle regionale opgørelser er 
opgjort efter ansøgers bopælsadresse/virksomhedsadresse. Disse kan afvige fra bedrifternes faktiske 
placering. 
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Overordnede tal  
 
Tabel 1. Støtteansøgninger i 2021 og forventede støttesatser.  

  
Antal 

ansøgninger 
Ansøgt areal  

(ha) 
Støttesats 

 (kr./ha)  
Samlet pulje  

(kr.) 
Grundbetaling 36.811 2.566.126 1.503* 3.802.800.000 

Grøn støtte 36.811 2.566.126 708* 1.792.500.000 

Unge landbrugere 2.583 232.936 / 120.210*** 994** 113.500.000 

Ø-støtte 1.109 65.873 / 39.370*** 540** 21.300.000 
* Tallet er baseret på landsgennemsnittet for betalingsrettighedernes værdi. For den enkelte ansøger vil beløbet 
afhænge af de udnyttede betalingsrettigheder. 
** Tallet angiver forventningen. Dette kan ændres, når det støtteberettigede areal fastslås efter endt sagsbehandling. 
*** (Ansøgt areal) / (Ansøgt areal der overholder ordningens maksimale arealgrænse per ansøger). 
 
Tabel 2. Udvikling i ansøgt areal med enkeltbetaling/grundbetaling og antal bedrifter. 

År Antal ansøgninger Ansøgt areal (ha) Areal/ansøgning (ha) 
2005 69.216 2.726.566 39,4 
2006 60.894 2.690.438 44,2 
2007 57.626 2.663.797 46,2 
2008 55.584 2.657.527 47,8 
2009 53.864 2.643.786 49,1 
2010 47.346 2.624.040 55,4 
2011 46.201 2.624.223 56,8 
2012 45.502 2.607.151 57,3 
2013 45.028 2.600.921 57,8 
2014 42.401 2.597.078 61,3 
2015 41.632 2.600.921 62,5 
2016 40.435 2.592.727 64,1 
2017 39.551 2.586.462 65,4 
2018 38.816 2.580.000 66,5 
2019 38.042 2.575.854 67,7 
2020 37.355 2.570.376 68,8 
2021 36.811 2.566.126 69,7 

 

 
Figur 1. Gennemsnitligt ansøgt areal pr. bedrift (ha). 
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De grønne krav 

Miljøfokusområder 
 
Tabel 3. Anmeldte MFO arealer i 2020 og 2021. 

MFO-type Vægtnings-
faktor 

Anmeldt i 
Fællesskemaet 

2020*, ha 

Anvendeligt som 
MFO 2020 med 

vægtning, ha 

Anmeldt i 
Fællesskemaet 

2021*, ha 

Anvendeligt som 
MFO 2021 med 

vægtning, ha 
MFO-bræmmer 1,5 1.247 1.874 1.214 1.825 
MFO-2 m-bræmmer 1,5 410 624 800 1.215 
MFO-bestøverbrak 1,5 864 1.296 1.124 1.687 
MFO-brak 1 33.015 33.015 33.121 33.121 
GLM-fortidsminder 1 127 127 126 126 
GLM-søer  1 706 706 696 696 
MFO-lavskov 0,5 2.238 1.120 2.241 1.122 
MFO-græsudlæg 0,3 151.587 45.479 152.987 45.900 
MFO-efterafgrøder – blandinger 0,3 194.384 58.320 198.846 59.659 
Total  384.578 142.561 391.155 145.351 
Andel af samlet omdriftsareal     7,1%   7,3% 

* Anmeldt areal på bedrifter, der er omfattet af MFO-kravet. 
 
I 2021 har bedrifter, som er omfattet MFO-kravet, et samlet omdriftsareal på 1.988.443 ha. For at opfylde kravet om fem pct. MFO er der således i 
år behov for at udlægge 99.422 ha med MFO på landsplan. Som det fremgår af Tabel 3, så er der anmeldt flere arealer med MFO, end der er behov 
for, hvilket er i lighed med tidligere år. Overanmeldelsen er dog steget lidt i forhold til i 2020. Dette er især drevet af, at arealet, som er anmeldt med 
MFO-2 m-bræmmer, næsten er fordoblet sammenlignet med 2020, samt at arealet, som er anmeldt med MFO-bestøverbrak, ligeledes er steget 
betydeligt. Hovedparten af de samlede MFO-areal udgøres dog fortsat af MFO-græsudlæg og MFO-efterafgrøder. Af det samlede areal med MFO-
græsudlæg, udgøres 23.528 ha af MFO-græsudlæg i majs. 
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Bedrifter, der har valgt ikke at modtage den fulde, grønne støtte  
 
Ansøgere, der ikke overholder kravet om fem pct. miljøfokusområder (MFO) eller kravet om flere afgrødekategorier, vil få reduceret deres grønne 
støtte. Reduktionens størrelse afhænger af størrelsen på det areal, ansøgeren mangler for at overholde det pågældende krav samt værdien af 
ansøgerens betalingsrettigheder. Tabel 4 og 5 præsenterer antallet af ansøgere, der har valgt ikke at opfylde disse to krav i 2021. Tallene for 2020 er 
angivet i parentes i tabellerne nedenfor. 
 

Tabel 4. Bedrifter, der har valgt ikke at overholde kravet om fem pct. MFO. 

Bedriftens omdriftsareal 
(ha) 

Antal 
bedrifter 

Bedrifternes samlede 
omdriftsareal (ha) 

Manglende MFO 
(ha i alt) 

15-30* 14 275 9 
>30 3 136 4 
I alt 2021 (2020) 17 (26) 411 (1.163) 13 (28) 

* 15,001-30. 
 

Tabel 5. Bedrifter, der har valgt ikke at overholde kravet om flere afgrødekategorier. 

Bedriftens omdriftsareal 
(ha) 

Antal 
bedrifter 

Bedrifternes samlede 
omdriftsareal (ha) 

Overtrædelse: største kategori 
over 75 % (ha i alt)** 

Overtrædelse: to største 
kategorier over 95 % (ha i alt)**  

10-15 33 403 58 0 
15-30* 24 493 61 0 
>30 14 1.153 94 11 
I alt 2021 (2020) 71 (77) 2.049 (2.324) 213 (264) 11 (11) 

* 15,001-30. 
** Den samlede reduktion i arealet for hhv. den største og de to største afgrødekategorier, som ville sikre bedrifterne overholdelse af kravet. 
 
Som det fremgår af Tabel 4, er der 17 ansøgere, som har valgt ikke at opfylde MFO-kravet. Den manglende MFO udgør samlet 13 ha, hvilket er lavere 
end i 2020, hvor 26 ansøgere samlet manglede 28 ha MFO.  
 
Som det fremgår af Tabel 5, er der 71 ansøgere som har valgt ikke at opfylde kravet om flere afgrødekategorier. Dette er et fald i forhold til i 2020, 
hvor 77 ansøgere valgte at undlade opfyldelse af dette krav.  Kravet overtrædes typisk, fordi bedrifternes største afgrødekategori udgør mere end 75 
pct. af omdriftsarealet. De bedrifter, der ikke opfylder kravet om flere afgrødekategorier, skulle i alt reducere arealet med den største 
afgrødekategori med 213 ha for at opfylde dette krav.  
 
Der er to ansøgere, som har valgt hverken at opfylde kravet om flere afgrødekategorier eller kravet om fem pct. MFO. Det betyder, at der samlet set 
er 86 ansøgere, der har valgt at anmelde, at de ikke opfylder de grønne krav.
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Bedrifter, der er undtaget de grønne krav 
 
Tabel 6. Ansøgere undtaget fra krav om fem pct. MFO. 

  Antal ansøgere i 2021 (2020) 

 Ansøgere i alt  
36.811 

(37.355) 

 Ikke omfattet af 5 pct. MFO  
22.659 

(22.681) 

 - undtaget pga. økologi  
3.946 

(3.860) 

 - under 15 ha*  
18.089 

(18.122) 

 - undtaget pga. høj andel af græs på bedriften**  
618 

(699) 
* Antal ansøgere "under 15 ha" er fratrukket de ansøgere, som også er undtaget pga. økologi. 
** Antal ansøgere "undtaget pga. høj andel græs" er fratrukket de ansøgere, som også er undtaget pga. økologi og/eller 
"under 15 ha". 
 
Tabel 7. Ansøgere undtaget krav om flere afgrødekategorier. 

  Antal ansøgere i 2021 (2020) 

 Ansøgere i alt  
36.811 

(37.355) 
 Ikke omfattet krav om flere 
afgrødekategorier 

21.355 
(21.283) 

 - undtaget pga. økologi  
3.946 

(3.860) 

 - under 10 ha*  
16.299 

(16.192) 

 - undtaget pga. høj andel af græs på bedriften** 
1.077 

(1.204) 
 - undtaget fordi der ombyttes mere end 50 pct. 
af omdriftsarealet med en anden landmand***  

21 
(27) 

* Antal ansøgere "under 10 ha" er fratrukket de ansøgere, som også er undtaget pga. økologi. 
** Antal ansøgere "undtaget pga. høj andel græs" er fratrukket de ansøgere, som også er undtaget pga. økologi og/eller 
"under 10 ha". 
*** Antal ansøgere "undtaget pga. ombytning" er fratrukket de ansøgere, som også er undtaget pga. økologi og/eller 
"under 10 ha" og/eller høj andel græs. 
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Støtte til unge, nyetablerede landbrugere 
 
I alt har 2.583 ansøgere søgt støtte til unge, nyetablerede landbrugere i 2021. Heraf er der 640 ansøgere, 
som ikke søgte støtte i 2020, hvor der var 2.393 ansøgere til ordningen. De ansøgere, som har søgt støtte 
under denne ordning, har i alt søgt støtte for 232.936 ha. Ordningen har dog en arealgrænse, så hver 
ansøger maksimalt kan få støtte for 90 ha. Når denne grænse medregnes, er der samlet ansøgt støtte for 
120.210 ha, hvilket er en stigning i forhold til i 2020. 
 
Støttesatsen forventes i 2021 at blive ca. 994 kr./ha. 
 
Tabel 8. Ansøgt areal for ansøgere der har søgt støtte til unge, nyetablerede landbrugere.  

Region / landsdel* Ansøgt areal (ha) for unge 
landbrugere i 2021 (2020) 

       Ansøgt areal (ha) under 
grænse på 90 ha/bedrift i 2021 

(2020) 

Region Hovedstaden 
8.256 5.544 

(7.064) (4.891) 
Bornholm 2.409 1.590 
Byen København 971 483 
Københavns omegn 662 319 
Nordsjælland 4.214 3.152 

Region Midtjylland 
62.244 32.362 

(58.052) (29.706) 
Østjylland 25.713 13.965 
Vestjylland 36.531 18.397 

Region Nordjylland 
42.051 22.236 

(41.955) (20.740) 
Nordjylland 42.051 22.236 

Region Sjælland 
39.555 15.107 

(37.495) (15.042) 
Østsjælland 3.696 1.699 
Vest- og Sydsjælland 35.859 13.408 

Region Syddanmark 
80.830 44.961 

(72.879) (40.886) 
Fyn 15.555 6.876 
Sydjylland 65.275 38.085 

I alt 
232.936 120.210 

(217.445) (111.265) 
* Region og landsdel er opgjort på ansøgerens bopælsadresse/virksomhedsadresse. 
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Ø-støtte 
 
I alt har 1.109 ansøgere søgt om ø-støtte i 2021, hvilket er et fald i forhold til 2020, hvor der var 1.124 
ansøgere. Det samlede ansøgte areal udgør 65.873 ha i 2021. Ordningen har dog en arealgrænse, så hver 
ansøger maksimalt kan få støtte for 100 ha. Når denne grænse medregnes, er der samlet ansøgt støtte for 
39.370 ha. 
 
Støttesatsen forventes i 2021 at blive ca. 540 kr./ha. 
 
Tabel 9. Ansøgt areal med Ø-støtte. 

Region / landsdel* Areal ansøgt med Ø-støtte (ha) Ansøgt areal under grænse på 100 
ha/bedrift 

Region Hovedstaden 
35.779 18.149 

(35.848) (18.316) 
Bornholm 33.496 17.270 
Byen København 1.788 384 
Københavns omegn 167 167 
Nordsjælland 327 327 

Region Midtjylland 
10.662 6.905 

(10.235) (7.160) 
Østjylland 9.342 5.841 
Vestjylland 1.320 1.064 

Region Nordjylland 
3.055 2.867 

(3.229) (3.019) 
Nordjylland 3.055 2.867 

Region Sjælland 
5.333 3.734 

(5.219) (3.657) 
Østsjælland 176 159 
Vest- og Sydsjælland 5.157 3.575 

Region Syddanmark 
11.045 7.715 

(11.097) (7.908) 
Fyn 8.729 6.013 
Sydjylland 2.316 1.702 

I alt 
65.873 39.370 

(65.628) (40.060) 
* Region og landsdel er opgjort på ansøgerens bopælsadresse/virksomhedsadresse. 
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