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 1993:
 Landene i EU har et klart mål om selvforsyning med 

fødevarer i Europa.
 Der er også en klar målsætning om, at bevare 

bosætning på landet.
 Fremtiden:
 Stigende fokus på klima, miljø og biodiversitet
 Plantebaserede fødevarer med højt proteinindhold  
 Mindre soyaimport til Europa

Hvorfor er der arealstøtte i EU i dag og i fremtiden
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Proteinafgrøder, Kartofler
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   N.B.: Et stykke vej før alt er på plads!

EU-regler skal helt på plads
 Politisk aftale juni  juridisk tekst vedtaget december

 Kommissionens gennemførelsesbestemmelser Q1 ‘22
Danske udmøntning delvist på plads
 Overordnede rammer lagt fast i landbrugsforhandlingerne

 Udmøntning (CAP-planen) har været i høring to gange
o L&F-høringssvar: 6. okt. (80 sider) og 25. nov. (18 sider)

 Sendt til godkendelse i Kommissionen d. 22. december

 Forventet endelig godkendelse: Q3 ’22

 Bekendtgørelser og vejledninger kommer løbende

 Beskrivelser, beløb m.v. er 
foreløbige! 
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EU’s landbrugspolitik – de centrale temaer

CAP’en

25% af ha-støtte 
til 

eco-schemes

Strammere GLM-
krav 

(støttebetingelser
)

Landdistriktsstøtte 
 vand- og 

klimaordninger

Udjævning af 
støtten + 

kompensation
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Søjle 1 – 6,4 mia. kr.*) til forskellige ordninger

Obligatorisk
Obligatorisk

Obligatorisk

Frivilligt

Obligatorisk 
25% –

frivilligt for 
landmanden

*) FØR evt. overførsel af fleks-midler til søjle 2 – egne beregninger
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Klima og kvælstof – 3,66 mia. kr.
 Udtagning af lavbundsarealer – 598 mio. kr.
 Kollektive virkemidler (vådområder m.v.) – 1,9 mia. kr.
 Privat skovrejsning – 450 mio. kr.

Miljø- og klimateknologi – 685 mio. kr.
 Miljø- og klimateknologi – 360 mio. kr.
 Grøn bioraffinering – 255 mio. kr.

Natura 2000 – 1,2 mia. kr.
 Pleje til græs og naturarealer – 981 mio. kr.
 Rydning/hegning – 125 mio. kr.

Landdistriktsudvikling – 1,5 mia. kr.
 Ø-støtte – 100 mio. kr.
 Unge landbrugere – 964 mio. kr.
 LAG – 465 mio. kr. 

Søjle 2 – årligt 1,4 mia. kr.*) – 7,1 mia. kr. i alt 

*) Inkl. national medfinansiering og fleks-midler og genopretningsmidler (eget skøn og beregning)

Foto: © Colourbox
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   Kommende danske eco-schemes (2023-2027)

Seks ordninger:
1) Økologisk arealtilskud

 1,9 mia. kr. / gns. 379 mio. kr. per år

2) Klima- og miljøgræs *)

 1,5 mia. kr. / gns. 297 mio. kr. per år

3) Fjernelse af biomasse på lavbundsarealer 
 670 mio. kr. / gns. 134 mio. kr. per år

4) Fremme af plantebaserede fødevarer *) 

 580 mio. kr. / gns. 116 mio. kr. per år

5) Målrettet regulering 2026 og 2027  
 790 mio. kr. / gns. 395 mio. kr. (to år!)

6) Biodiversitet og bæredygtighed 
 685 mio. kr. / gns. 137 mio. kr. per år

N.B.: *) tiltænkt som ”afbødende foranstaltning”

Foto: © Colourbox

Finansiering 
• 100% af 

arealet

Mulig 
modtager
• 20% i 2023 


• 40% i 2027
af arealet
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Betalingsrettighedernes værdi og konsekvenser ved afskaffelse

9

Støtte per ha

Landmand nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Før Efter

L&F’s krav:
Kompensation 
til berørte 
sektorer:
• Mælk
• Oksekød
• Sukker
• Kartoffel-

stivelse

Forenkling: Fjernelse 
af 

betalingsrettigheder 
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   Intern udjævning – kompenserende ordninger

10

Malkekvæg
 Eco-scheme til miljø- og klimavenligt græs – ca. 200 mio. kr. per år

 Ko-præmie – 85 mio. kr. i 2023, gradvist udfaset til 2026
Slagtekalve
 Slagtepræmie forhøjes – fra 180 til 245 mio. kr. til og med 2030
Kartoffelstivelsesproducenter
 Koblet støtte til arealer med stivelseskartofler – 25 mio. kr. i 2023, 

gradvist udfaset til 2027

 Eco-scheme planter – 775-1.162 kr. per hektar
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Udvikling i Basisindkomststøtten – ”BISS’en” 
(N.B.: Egen beregning på baggrund af udkast til CAP-plan!!!)

11

Kr./ha

*) Ingen 
fleks!
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Støtte til unge landbrugere som etableringsstøtte

Minimum 3 pct. af støtten i søjle 1 
 ca. 193 mio. kr. årligt

Unge landbruger
 Højst 40 år i ansøgningsåret
 Landbrugsskole eller lignende 
 Have betydelige ejerandel og/eller plan for forøgelse af ejerandel
 Registreret stemmeret i CVR-registret

Etableringstilskud på 745.000 kr.
• Engangstilskud ved etablering – reduceret tilskud til deltidsbedrifter.
• Uudnyttede midler – måske højere tilskudssats til investeringsstøtte
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Hvad er de vigtigste ændringer i 2023

07-02-202213

 Ingen betalingsrettigheder

 4 pct. brak på alle bedrifter som søger arealtilskud

 2 m bræmmer ved vandløb udvides til 3 m

 Plantedække på mindst 60 pct. af arealet efter høst

 Fortsat krav om afgrødevariation. Max. 70 pct. af en afgrøde

 Nye tilskudsmuligheder – Eco-Schemes!
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GLM 8: Udlægning af mindst 4 pct. ikke-
produktive arealer

 Kravet skal opfyldes på alle bedrifter – ingen er undtaget
 Skal etableres på omdriftsarealer og kan bestå af:

 Brak eller Markbræmmer, inkl. 3 meter bræmmer efter GLM4

 Nyetablerede småbiotoper

 Eksisterende markkrat (huller i marken) 

 GLM-søer og fortidsminder

 Efterafgrøder/græsudlæg kan ikke anvendes!
 Læhegn indgår ikke

 Må ikke inddrages til landbrugsaktivitet – dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder afgræsses
 Uvist pt hvordan de enkelte elementer tæller (tæller markbræmmer f.eks. med som faktor 1,5?)
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GLM4: Minimum 3 meter bræmmer langs 
vandløb

 Kravet er udmeldt som en udvidelse af det nuværende krav om 2 
meter bræmmer langs vandløb
 2 meter bræmmer skal derfor udvides med 1 meter – gældende 

fra 1. januar 2023
 Fortsat forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og 

dyrkning i bræmmen (ingen ændringer)

 Bræmmen er støtteberettiget hvis landbrugsaktiviteten overholdes

 Bræmmen kan indgå i kravet om 4 pct. brak under GLM8
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GLM 6:  Minimum jorddække i følsomme 
perioder og arealer

 Kravet er nyt i 2023 og vil gælde fra efteråret 2023

 Mindst 60 pct. jorddække om efteråret/vinteren på omdriftsareal og permanente 
afgrødeareal

 Jorddække kan være afgrøder, planterester (herunder stub), efterafgrøder etc.

 Der er en række undtagelser jf. tilladelserne under forbud mod jordbearbejdning 
forud for vårsæd, herunder f.eks.
 Tilladt at pløje lerjorde om efteråret og efter efterafgrøder
 Tilladt at jordbearbejde hvis der er behov for at bekæmpe ukrudt eller af sygdomssanerende hensyn
 Visse afgrøder er undtaget f.eks. grøntsagsafgrøder
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GLM 7:  Omdrift (afgrøderotation/afgrødevariation)

Det forventes, at der indføres samme krav om afgrødevariation som 
under de grønne krav i 2015-2022 – med en justering, hvor den 
største afgrøde max. må udgøre 70 pct. (75 pct. i dag)

Omdriftsar
eal

Forventede krav til afgrødevariation 

Under 10 ha Er undtaget.

Økologiske bedrifter samt bedrifter med meget græs/brak er også 
undtaget.

10-30 ha Krav om mindst 2 afgrøder – hvor største afgrøde må max være 70 pct.
eller
Krav om årligt sædskifte på alle omdriftsarealer, hvor der dyrkes en ny 
afgrøde hvert år

Over 30 ha Krav om mindst 3 afgrøder, hvor største afgrøde må max være 70 pct. 
og de to største afgrøder max. 95 pct.
eller
Krav om årligt sædskifte på alle omdriftsarealer, hvor der dyrkes en ny 
afgrøde hvert år
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Overvejelser GLM8-krav: Brak

 GLM8-brak kan være slåningsbrak, blomsterbrak eller bestøverbrak

 Slåningsbrak kan ikke etableres efter pligtige/husdyr/målrettede efterafgrøder
 Skyldes kravet om etablering af forårssået afgrøde eller etablering af blomster/bestøverbrak

efter pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder
 Alle typer brak under GLM8 kan etableres efter MFO-græsudlæg

 Blomster-/bestøverbrak forventes at kunne etableres efter permanent græs 

 Der forventes ikke krav om særligt plantedække på GLM8-slåningsbrak

 Det forventes, at GLM8-brak står på ”pause” i forhold til permanent græs-status (som 
det gælder for MFO-brak)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fjernbrak er muligt 
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Overvejelser GLM8-krav: Nye småbiotoper

 Er defineret som delområder på omdriftsarealet hvor der udelades en 
landbrugsaktivitet

 Småbiotoper må højst udgøre op til 50 pct af markens areal under GLM8

 Vildt og bi-venlige tiltag kan indgå som en småbiotop

 Skal indberettes – herunder med en N-kvote på 0 kg

 Uvist pt. om småbiotoper bliver undtaget driftslovens regler
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Overvejelser GLM8-kravet: Eksisterende 
markkrat
• Er defineret som et udyrket område på en mark, der består af 

eksisterende klynger af træer og buske midt på en omdriftsmark

• Skal fremgå af seneste ortofoto 2022 og frem

• Markkrattet skal være placeret som ”huller i marken”  og mindst 5 
meter fra markblokkens ydre grænse

• Skal være mellem 100 til 5.000 m2 og må ikke noget sted være 
smallere end 10 meter

• Dvs. mindst 10 meter * 10 meter 
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Eco-scheme FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og 
klimavenligt 
græs

1.500 kr. 

Mål: 198.000 ha

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 år  - også 
permanent græs
Græs udlagt i renbestand om foråret tæller med som år 1

Arealer med pløjeforbud (§3-arealer, tilsagnsarealer, våd-
/lavbundsområder….) eller med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt 
udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge tilskuddet 

Ekstensiverin
g med slæt

3.526 kr.

Mål: 38.000 ha

LBST har oplyst, at ca.135.000 ha udpegede kulstofrige arealer og arealer i 
ådale potentielt kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med 
gødningsforbud, kan ikke få tilskuddet
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må 
ikke afgræsses)
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal

Planter 773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og 
satsen afhænger af 
totalarealet)

Mål:100.000-150.000 ha

Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgør mindst 5 pct. af 
omdriftsarealet:
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter, hør 
og hamp samt kartofler
og bedriften har en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder 
i GLM7, der udgør mindst 5 pct.

Biodiversitet 
og 
bæredygtighe
d

2.740 kr.

Mål: 50.000 ha

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct. i GLM 8 – kravet. 
Småbiotop kan etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens 
samlede areal.
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
Småbiotoper kan etableres på både omdrift og ikke-omdriftsarealer – dog 
ikk  §3

Nye
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Spørgsmål?

7. februar 202222

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 
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