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1 Indledning
Dette notat har til formål at belyse mulighederne for modtagelse af arealtilskud til
arealer, der er omfattet af tinglyste dyrkningsdeklarationer. Notatet redegør ligeledes for, hvordan tilskudsmulighederne indgår i erstatningen til lodsejerne.
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På Landbrugsstyrelsens hjemmeside findes en tilskudsguide, som beskriver de tilskudsordninger, der pt. eksisterer, herunder tilskudsordninger med arealtilskud.
https://lbst.dk/tilskudsguide/. Der findes en hel række forskellige arealtilskud.
Dette notat har kun medtaget de hyppigst anvendte arealtilskud, hvilket omfatter
følgende:




Grundbetaling og grøn støtte (tidligere betegnelser: hektarstøtte, enkeltbetaling).
Økologisk arealtilskud
Tilskud til privat skovrejsning.

2 Grundbetaling og grøn støtte
Arealstøtten består af grundbetaling og grøn støtte. For at få den grønne støtte,
skal landmanden overholde tre grønne krav. Når der søges om grundbetaling, søges samtidig om grøn støtte. Hvis der søges om arealstøtte til mindre end 10 ha
udbetales den grønne støtte dog uafhængigt af om de grønne krav er opfyldt.
For at opnå grundbetaling kræves det, at arealerne fortsat drives landbrugsmæssigt, at lodsejer har betalingsrettigheder, og at lodsejer årligt søger om at modtage tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af betalingsrettighedernes værdi. I det
følgende illustreres lodsejerens muligheder for, at opretholde enkeltbetaling på
arealerne med dyrkningsdeklarationer.
I 2018 var gennemsnitsværdien 1.563 kr./ha. Den grønne støtte svarer til ca. 45
procent af betalingsrettighedernes værdi. I 2018 udgjorde den grønne støtte for
den gennemsnitlige betalingsrettighed 703 kr./ha.
De tre grønne krav er:
1.
2.
3.

Flere afgrødekategorier.
5 % miljøfokusområder (MFO) (f.eks. braklagte arealer).
Opretholdelse af permanent græs.
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Mulighederne for modtagelse af grundbetaling og grøn støtte forringes ikke på arealer med dyrkningsdeklarationer.
Ved erstatningsfastsættelse er det indregnet, at mulighederne for modtagelse af
grundbetaling og grøn støtte er upåvirkede af dyrkningsdeklarationen.

3 Økologisk arealtilskud
Lodsejere kan få tilskud til økologisk drift, og binder sig i fem år. Økologisk arealtilskud består af et basistilskud med tre muligheder for tillæg: 1) omlægningstillæg, 2) frugt-/bærtillæg og 3) tillæg for reduceret kvælstoftilførsel.





Omlægningstillæg: kr. 1.200 pr. ha pr. år de første to tilsagnsår, hvor arealet
er under omlægning.
Basistilskud: kr. 870 pr. ha pr. år.
Frugt/bærtillæg: 4.000 kr. pr. ha pr. år
Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: kr. 500 pr. ha/år. Ved reduceret kvælstoftilførsel må der max. udbringes 60 kg N/ha på alle harmoniarealer.

Der kan ikke søges om økologisk arealtilskud til arealer med en aftale om pesticidfri drift. Derved er lodsejer ved indgåelse af en aftale, der omfatter pesticidfri drift,
afskåret fra at modtage økologisk arealtilskud. Eksisterende økologiaftaler fortsætter dog med tilskud i den igangværende 5-årige bindingsperiode.
På § 3 arealer kan der kun søges om økologisk arealtilskud, hvis arealerne forud
for ansøgningen har haft en driftsform, som i forhold til naturbeskyttelsesloven definerer, at arealerne må sprøjtes. Mange § 3 arealer har ikke tidligere været sprøjtet. Derfor vil mange § 3 arealer være afskåret fra at modtage økologisk arealtilskud med de dertil tilhørende tillæg. På denne arealtype er der således ikke ændringer i mulighederne for modtagelse af økologisk arealtilskud som følge af dyrkningsdeklarationer.
Ved erstatningsfastsættelse er der taget højde for, at det ikke er muligt fremadrettet, at modtage økologisk arealtilskud.

4 Tilskud til privat skovrejsning
Privat skovrejsning er en del af det danske landdistriktsprogram (LDP) 2014-20,
hvis formål er at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer
bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer
vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre
farvande. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere. Tilskuddet kan søges af private ejere af landbrugsjord.
En dyrkningsdeklaration med restriktioner mht. anvendelse af kvælstof og pesticider påvirker ikke mulighederne for tilsagn om tilskud til skovrejsning eller tilskuddets størrelse.
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