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Lavbundsprojekter

• Fastholdelse af støtte / indtægter

• Muligheder for støtte

• Overvejelser, hvad føler lodsejeren for



20-årig fastholdelse til 
projektarealer
• Tilskud til Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 

kan kombineres med grundbetaling og tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Hvis du 
vælger at gøre dette skal du også overholde betingelserne på disse ordninger.

• Hvilke arealer er støtteberettigede? 

• Vi giver tilskud til arealer, der indgår i følgende projekter: 

• Statslige kvælstofvådområder (tilsagnstype 74) 

• Kommunale kvælstofvådområder (tilsagnstype 75) 

• Fosforvådområder (tilsagnstype 76) 

• Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 

(tilsagnstype 77) 

• Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde (tilsagnstype 78) 



20-årig fastholdelse til 
projektarealer

• Del af projektbeskrivelsen

• Støttelofter

• Omdrift

• Permanent Græs

• Natur

• Afgrøder i tidligere år fastlægger loftet
•



20-årig fastholdelse - beløb



Artikel 32

• Udgangspunkt i 2008, støtteberettet ja/nej

• Du har mulighed for at søge grundbetaling under artikel 32, 
hvis:

• dit landbrugsareal er blevet vandlidende

• dit landbrugsareal er blevet domineret af ikke-
støtteberettigede plantearter på grund af et vand-, natur-
eller skovprojekt

• du har plantet skov uden at have en tilsagnsaftale med 
Landbrugsstyrelsen

• du har et landbrugsareal, hvor et tidligere skovrejsnings-
eller miljøtilsagn er udløbet.



Afgrøde 
fordeling 2020



Pleje græs ordning
- med / uden EU-grundbetaling

• Type 67 Tilskud, der kan kombineres med 
grundbetaling (ca. 1900 kr.): 

• pleje med afgræsning 1650 kr. pr. ha kr.  

• pleje med slæt. 850 kr. pr. ha 

• Type 66 Tilskud, der ikke kan kombineres 
med grundbetaling: 

• pleje med afgræsning 2600 kr. pr. ha kr.  

• pleje med slæt. 1050 kr. pr. ha 



Pleje græs ordning
- valg af ordning

- med / uden EU-grundbetaling

• Synlig afgræsset
• Græsset skal være tydelig afbidt, og hvis du søger grundbetaling skal det også 

være under 40 cm højt.

• fra 2019 er der indført 10 % fleksibilitet

• Fast græsningstryk
• minimum det antal dyr per hektar, der gælder for dit tilsagn.

• 1,2 SK / ha. 

• søge dispensation, hos kommunen nedtil 0,3 SK / ha

• Slæt
• slæt i perioden 21. juni til 31. august eller 15. september 

• formålet med dette tilskud er blandt andet at fjerne næring fra arealerne.

• fra 2019 er der indført 10 % fleksibilitet

Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over 6 måneder 1,0 SK

Kvæg fra seks måneder til to år 0,6 SK

Får og geder over et år samt hjortedyr over ni måneder 0,15 SK



Pleje græs ordning
- du må ikke 

• Fodre dine dyr
• Kalveskjul er undtaget

• søge om dispensation til at tilskudsfodre, hvis det går ud over dyrevelfærden

• Slåning i forbudsperioden
• Normalt 1. maj til 20 juni

• For mange træer eller skov
• Arealet må ikke være et skovareal. Det er ok med spredte træer, hvor der mellem eller 

under træerne er et plantedække, der er egnet til afgræsning.

• Sprøjtning og gødskning
• Arealet må ikke gødskes, ud over det dine dyr efterlader

• Omlægning af areal
• Du må ikke omlægge arealet. HUSK §3-regler 



HNV Værdi  (5-13) nord del



HNV Værdi  (5-13) sydlige del



Økologitilskud
- en mulighed ?

• Må ikke være udlagt til §3-natur

• Der skal afgræsses / høstes afgrøder

• Så , nej

• Pleje græsordninger dækker bedre



Hvad er arealet værd for dig 

i dag og fremover ?

• Afgræsning / høslæt

• Jagt / natur

Vil det ændre sig ved projektet

• Du ejer stadigvæk arealet

• ”driften af arealet”, vil sikker forsvinde

• Projektet skal tinglyses, = ingen vej tilbage.

Men du må ikke

• Have sædskifte 

• Jordbehandling, sprøjte og gødning



Hvad er arealet værd for dig 
i dag og fremover ?

Politiske udmeldninger

• Stor politisk fokus – forslag i alle retninger  

• ”tvang” - nye dyrkningsrestriktioner

• nye ordninger 

• Opkøbsordning af arealer

Vil din drift af ejendom/areal ændre sig på sigt

• Flere – færre husdyr / overgang til planteavl

Et fremtidigt salg af ejendom / arealet


