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Emner 

Kort intro til CAP program og konditionalitet

9 GLM krav (konditionalitet)

Grundbetaling – kort

Økologisk arealstøtte – bioordning og tillæg

Økologisk arealtilskud – ændringer 

Kombinationer med andre bioordninger
Foto: Frank Oudshorn



Hvad indebærer den nye landbrugsreform 2023-2027? 

• Fokus på en bæredygtig 
landbrugssektor, 
miljø/klima/biodiversitet og 
landdistriktsudvikling

• Større medbestemmelse for 
medlemsstaterne

• Skal indfri de ni målsætninger

• Skal adressere Green deal, 
Biodiversitets-strategien og EU´s 
klimamålsætninger

• Dansk CAP-plan på 462 sider!

• Godkendt i EU 31. august 2022 



CAP-planen er udmøntet i 15 bekendtgørelser for de forskellige 
ordninger under arealstøtten



Konditionalitet – erst. Krydsoverensstemmelse (KO) fra 2023

• En række krav der gælder for alle støttemodtagere.

• Du risikerer at blive trukket i støtte, hvis du ikke overholder 
kravene.

• Konditionalitet er ikke støttebetingelser

• Konditionalitet indeholder to typer krav

• LF-krav = lovgivningsbestemte forvaltningskrav.

• GLM-krav = god landbrugs- og miljømæssig stand af 
landbrugsjord. 



Der er 9 GLM krav i CAP2020 reformen

• Formålene med kravene er vigtige at 
holde for øje.

• Grønne krav er blevet til GLM krav.



GLM 8: udlægning af mindst 4 pct. ikke-produktive elementer, 
bevarelse af landskabstræk og forbud mod klipning af hække og træer i fuglenes yngletid

• Krav om mindst 4 pct. af omdriftsarealet består af:

• Brak (kan udgøre hele marken, de følgende højst 50% af 
marken) 

• Markbræmmer, inkl. 3 meter bræmmer efter GLM4

• Nyetablerede småbiotoper (højst 1 ha)

• Eksisterende markkrat (huller i marken). 

• GLM-søer og fortidsminder

• Må ikke inddrages til landbrugsaktivitet i hele kalenderåret –
dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder afgræsses hvis 
træer og buske! 

• Skal indtegnes på kort 

• Ingen er undtaget kravet

Hvordan får vi mest biodiversitet eller natur på bedriften?



Eksisterende markkrat i GLM8

• 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 i 
det år det anvendes, med et (krone)dække 
på mindst 75 pct. træer eller buske

• 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

• Skal ind på særligt kortlag via 
markblokændring



Nye småbiotoper i GLM8

• Er defineret som delområder på omdriftsarealet, hvor der udelades en 
landbrugsaktivitet – max. 1 ha

• Skal være nye småbiotoper i 2023  

• Småbiotoper må udgøre op til 50 pct af markens areal under GLM8 (andre krav 
under bioordningen)

• Der må gerne foretages en aktiv tilplantning (træer og buske må ikke anvendes 
landbrugsmæssigt)

• Der kan etableres småbiotoper på en GLM8-brakmark – max. 50 pct. af arealet og 
max 1 ha for hver småbiotop

• Småbiotoper skal indtegnes og registreres på et særskilt kortlag som småbiotop

• Det forventes, at småbiotoper bliver undtaget driftslovens regler om rydningspligt



Bio-ordninger –støttesatser og kombinationer

Bio-ordning Tilskudsniveau, kr./ha, kan 

variere +/- 10 %

Økologisk Arealtilskud 

(ØA-LDP)

Økologisk arealstøtte 

(ØA-BIO)

Økologisk arealstøtte Basis: 870

N-tillæg: 650 

Frugt/bær: 4.000 

Omlægning:1600 til alle nye 

marker

Ingen 

Miljø- og klimavenligt 

græs

1.500 (750 kr. i 2027) Ja Ja 

Varieret planteproduktion 615 Ja, hvis GLM7 opfyldes Ja, hvis GLM7 opfyldes

Ekstensivering med slæt 3.526 Ja – med ”0-udbetaling” af 

ØA-LDP 

Nej 

Biodiversitet og 

bæredygtighed

2.740 Ja – med ”0-udbetaling” af 

ØA-LDP 

Nej 



Bioordning Miljø- og klimavenligt græs

Tilskud til at forlænge omdriftstiden på visse græsarealer

Planlagt tilskudssats: 1.500 kr. pr. ha

• ”Arealer skal i 2022 være udlagt med hovedafgrøden omdriftsgræs eller permanent græs 
uden at have været omlagt eller pløjet i mindst 2 sammenhængende år” → 2023 skal 
være 3. år med græs

• Forårspløjning og udlæg af græs i renbestand senest 1. maj medregnes som første driftsår

• Ved ansøgning i 2023, må arealet ikke være jordbearbejdet efter 1. maj 2021

• Skal fastholdes som græs i hele støtteåret (må ikke omlægges/pløjes)

• Det fastsættes i bekendtgørelsen hvilke typer af omdriftsgræs/permanent græs der kan 
søge i bioordningen 

• Må ikke være §3-arealer, arealer med HNV>5  samt arealer i særlige N2000-områder



Bioordning Varieret Planteproduktion

• Tilskud til en afgrødediversificering, og som er målrettet omdriftsafgrøder, der kan bruges til konsum inkl. 
proteinafgrøder

• Tilskud til ha med visse frugt og bær, grøntsager, oliefrø (ikke raps) og bælgsæd af storfrøede arter, 
rodfrugter, hør og hamp samt kartofler – find afgrødeliste på lbst.dk

• Ekstra 615 kr. pr. ha f.eks. til 20 pct. med hestebønner, som opfylder bælgplanteandel

Betingelser der skal 

overholdes når 

omdriftsarealet er:

De støtte-

berettigede 

afgrøder skal 

mindst udgøre

Krav til min. 

antal 

afgrødekate-

gorier på 

omdriftsarealet

Krav til største 

afgrøde på 

omdriftsarealet

Krav til de to 

største afgrøder 

på 

omdriftsarealet

Under 10 ha – eller bedriften 

er fritaget GLM7

5 pct. af 

omdriftsarealet

(en eller flere af de 

støtteberettigede 

afgrøder)

2 - -

10-30 ha 3 Må højst udgøre 

70 pct.

-

Over 30 ha 4 Må højst udgøre 

70 pct.

Må højst udgøre 

90 pct.



Bioordning Biodiversitet og bæredygtighed

• Tilskud til mere marknatur end pålagt ved GLM8

• Udlægning af brak, markbræmmer (eksisterende eller nye) og nye småbiotoper
• Småbiotoper kan udlægges på alle arealtyper, må dog ikke udlægges på §3-arealer, arealer med 

HNV>5, og særlige udpegede områder i N2000

Planlagt tilskudssats: 2.740 kr. pr. ha med de ikke-produktive elementer (forventning 
50.000 ha)

Rabatordning: Hvis der udlægges over 7 pct. på omdriftsarealer, så gives der tilskud til 
1 pct. ekstra – da GLM-kravet nedsættes fra 4 pct. til 3. pct

• Kan søges på arealer i 2023, hvor der modtages grundbetaling i 2022

• Kan søges til 50 pct. af bedriftens areal – minimumsareal fastsættes i bekendtgørelsen



Småbiotoper under GLM8, grundbetaling eller bioordning 

Registrering og 

indtegning 

Varighed Arealtype Maksimalt 

omfang af marken

Mindstestørrelse Tilladte landbrugs 

aktiviteter

GLM8 Præcis indtegning 

og registrering i 

Fællesskema

1. jan. -

31.dec.

Omdriftsarealer maks. 50 pct. af 

marken

0,01 ha (100 m2) 

placeret på et 

tilskudsberettiget areal, 

som er mindst 0,3 ha 

inkl. småbiotopen

Ingen – dog aktiv 

tilplantning af træer 

og buske. Afgræsning 

tilladt hvis træer og 

buske.

Bioordning 

biodiversitet og 

bæredygtighed

Præcis indtegning 

og registrering i 

Fællesskema

1. jan. -

31.dec.

Alle (omdrift, 

permanent 

græs eller 

permanente 

afgrøder)

100 pct. af marken 0,01 ha (100 m2) 

placeret på et 

tilskudsberettiget areal 

på mindst 0,3 ha inkl. 

småbiotopen

I alt mindst 0,3 ha ikke-

prod. elementer

Ingen – dog aktiv 

tilplantning af træer 

og buske (ikke prod.). 

Afgræsning tilladt når 

mindst 75 pct. træer 

og buske.

Grundbetaling Præcis indtegning 

og registrering i 

Fællesskema

Det indtegnede 

udgår af kontrol af 

aktivitetskrav

Kan 

anlægges 

til enhver 

tid

Alle (omdrift, 

permanent 

græs eller 

permanente 

afgrøder)

maks. 20 pct. af 

marken

0,01 ha (100 m2) 

placeret på et 

tilskudsberettiget areal 

på mindst 0,3 ha inkl. 

småbiotopen

Alle – også 

afgræsning



• Regneark med mulige kombinationer 
af arealtilskudsordninger fra 2023 –
dog indgår økologisk arealtilskud ikke! 

• https://lbst.dk/tilskud-
selvbetjening/kombination-af-
arealordninger

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kombination-af-arealordninger
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kombination-af-arealordninger
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kombination-af-arealordninger




Økologisk arealstøtte – nye støttesatser under bioordningen

• Økologisk arealstøtte: 

• Basis ca. 870 kr. pr. ha

• N-tillæg ca. 650 kr. pr. ha

• Frugt/bær tillæg ca. 4.000 kr. pr. ha

• Omlægningstillæg ca. 1.600 kr. pr. ha til alle nye marker

• Krav om økologisk drift (certificering) i hele kalenderåret –
dvs. rådighed og indberettet omlægning inden 1. januar

• Nyt: muligt at få ØA-basis og tillæg til småbiotoper anmeldt 
under Grundbetaling og GLM 8

• Nyt: muligt at få ØA-basis til brak 

• Nye muligheder for tilskud til skovlandbrug

Alle der søger 

får støtte 

Udbetaling kan 

variere +/- 10 pct. 



Tillæg under bioordningen

Omlægningstillæg 

• Både nye og eksisterende bedrifter kan 
søge omlægningstillæg 

• Karensperiode på 5 år 

• Udbetaling af omlægningstillæg i højst 2 
år 

• Krav om økologisk drift i 5 kalenderår ved 
udbetaling af omlægningstillæg i 2 år

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel -
uændret

• Tilmelding til Register for 
gødningsregnskab i den planperiode, der 
udløber i ansøgningsåret

• Kvælstofloft på 65 kg N/ha 

• Indsende Gødningskvote og 
efterafgrøder-skema (GKEA) og 
gødningsregnskab 

• Husk, at GKEA skal indsendes ved 
fællesskemafristen

• Husk, at gødningsregnskab skal 
indsendes ved fristen (31. marts)



Økologisk arealstøtte – bioordning og krav ved frugt-bærtillæg

• Arealet skal være sammenhængende og mindst 0,3 
ha. 

• Arter skal være godkendte jf. artsliste. Krav om 
podede planter ved valnød og kastanje er genindført.

• Minimum antal træer/buske pr. ha skal overholdes til 
enhver tid.

• Planterne skal være jævnt fordelt over hele marken.

• Driften skal være plantagemæssig med 
veldefinerede rækker og maks. 10 m mellem 
rækkerne.

• Kombination med dyr er tilladt, så længe frugt-
/bærproduktion er det primære.

• Samdyrkning af forskellige arter er tilladt, men 
minimum én art skal opfylde mindstekravet til 
plantetal pr. ha. Ellers skal marken deles op.



Økologisk Arealtilskud – alle flerårige tilsagn fortsætter

• Eksisterende 3- og 5-årige tilsagn om 
Økologisk Arealtilskud (ØA-LDP) 
fortsætter indtil de udløber - senest i 2025

• Husk, at søge udbetaling hvert år

• Nyt: 

• Der kan søges om ØA-basis og tillæg til 
småbiotoper

• Der kan søges om ØA-basis, men ikke 
tillæg, til alle brakarealer – både når de er 
anmeldt til Grundbetaling, under GLM8 
eller til bioordningen Biodiversitet og 
Bæredygtighed.



Grundbetaling - hvad er nyt i 2023?

• Helt overordnet så videreføres mange af de nuværende krav og støttebetingelser –
herunder krav til mindst 2 ha i en ansøgning og arealstørrelse på min 0,30 ha (eller i 
sammenhæng med andre)

• Ingen betalingsrettigheder = ens tilskudsbeløb ca. 1.900 kr. pr. ha

• De grønne krav overgår til GLM-krav (god landbrugs- og miljømæssig stand) = 
konditionalitet

• Man skal være aktiv landbruger (ny def. og alle certificerede økologer er omfattet)

• Lempet periode for at arealerne skal leve op til reglerne

• Arealer skal være støtteberettiget i perioden 15. marts – 25. oktober

• muligt at plante juletræer f.eks. 26. oktober

• Muligt at gå fra ikke-støtteberettiget til støtteberettiget frem til 14. marts

• Arealer under GLM8 og bioordninger skal dog være støtteberettiget og fastholdes hele 
kalenderåret



De økologiske 
gødningsregler, muligheder 

og begrænsninger 



De økologiske gødningsregler Betingelse og enheder for beregningen

EU økologiregler for den samlede tilladte 
gødningsmængde 170 kg total N i gns. pr. ha

EU økologiregler for import af konventionel gødning Tilladte midler fra bilag 2 op til dokumenteret behov. 
Behovet dokumenteres som anvist i bilag 2.1

Økologisk Arealstøtte/-tilskud - Basistilskud (870 kr. pr. ha) 107 kg udnyttet N i gns. pr. ha på hele bedriften - både 
konventionel og økologisk gødning

Økologisk Arealstøtte/-tilskud med tillæg til nedsat N 
(650/500 kr. pr. ha)

65 kg udnyttet N i gns. pr. ha på hele bedriften - både 
konventionel og økologisk gødning

Brancheanbefalinger for kvæg og gris for import af 
konventionel husdyrgødning

43 kg udnyttet N i gns. pr. ha i ubehandlet konventionel 
husdyrgødning.
65 kg udnyttet N i gns. pr. ha i konventionel husdyrgødning 
via biogas.



Brancheanbefalinger for kvæg og gris fra 2022/23 

Ikke-økologisk husdyrgødning

• Skærpede lofter fra 1. august 2022

• Max 43 kg udnyttet N/ha når uafgasset

• Max 65 kg udnyttet N/ha  (afgasset og uafgasset)

Økologisk husdyrgødning/-biomasse og andre tilladte gødningstyper 
fra bilag 2

• Max 65 eller 107 kg udnyttet N/ha i alt

Økologisk husdyrgødning/-biomasse leveret fra bedriften til biogas er 
undtaget – ”balance-N”

• Muligheden for at tage samme mængde N tilbage fra et biogasanlæg 
(balance-N), kan blive tidsbegrænset. Yderligere indsatser afventer EU-
afklaring af ”factory farming”.

Salg af foder til kvæg/grisebedrifter

• ”Hvis der anvendes korn dyrket i DK – uanset evt. mellemled – finder 
samme krav anvendelse. Hvis det ikke kan dokumenteres via faktura, 
anvendes en tro og love-erklæring”

Foto: Casper Laursen



Hvad betyder biogasbegrænsningerne for økologernes N-
tildeling

Kilde: Michael Tersbøl, ØRD



Eksemper på biomasse-sammensætning og tilladt mængde N hos øko-kvægbruger og -planteavler

1. Biogasanlæg Øko Kvægbruger Øko planteavler

Øko-godkendt anlæg Kg N % kg udn Nha kg udn N/ha

Konventionel husdyrgødning 75000 75% 65 65

Økologisk biomasse 0 0%

Anden biomasse 25000 25% 22 22

I alt 100000 100% 87 87

2.

Konventionel husdyrgødning 60000 60% 65 65

Økologisk biomasse 5000 5% 6 6

Anden biomasse 35000 35% 36 36

I alt 100000 100% 107 107

3.

Konventionel husdyrgødning 70000 70% 65 65

Økologisk biomasse 5000 5% 32,5 (balance-N) 6

Anden biomasse 25000 25% 9,5 22

I alt 100000 100% 107 93

4.

Øko certificeret anlæg

Konventionel husdyrgødning 70000 70% 65 65

Økologisk biomasse fra Øko kvægbruger 5000 5% 6 6 (Øko-Procent: 5%)

Anden biomasse 25000 25% 22 22

I alt 100000 100% 93 93

Med balance N kan 

kvægbrugeren tage 

107 kg N retur

Med et økocertificeret 

anlæg kan 

kvægbrugeren tage 93 

kg N retur

Kilde: Michael Tersbøl, ØRD



Erklæring om anvendelse af ikke-økologisk gødning

• Ved behov for ikke-økologisk gødning, skal du erklære 
(forklare), at du ikke kan skaffe (nok) økologisk gødning. 

• ”Du skal vise, at du har gjort dig rimelige bestræbelser på at 
skaffe gødningen”

• Felt 1 – 4 i blanket "Erklæring om anvendelse af ikke-
økologisk gødning” udfyldes. Blanketten kan hentes på 
LBST.dk 



Blanketten ”Erklæring ved behov for ikke-økologisk gødning” –
skal fremvises ved økologikontrol



Begrundelsespyramiden (figur 17.3) er et inspirationsredskab 
ift. at udfylde ”Erklæring ved behov for ikke-økologisk gødning”

• Udgangspunktet er planternes behov set i 
sammenhæng med forholdene på 
bedriften / i produktionen. Pyramiden 
indeholder eksempler og listen er ikke 
udtømmende.





Læs mere på icoel.dk 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på Facebook, LinkedIn og YouTube



9 GLM-krav i CAP 2023-2027 Kommentar

1 Opretholdelse af permanente græsarealer på grundlag af andel af 

permanent græs ift. landbrugsareal
Fald på 3 pct: restriktion i indeværende og kommende år

Fald på 5 pct: alle landbrugere skal genetablere perm. græs

I 2018 (ref. år) var der anmeldt 218.811 ha 

permanent græs ud af 2.574.918 ha 

landbrugsareal Økologer bliver omfattet

2 Beskyttelse af vådområder og tørveområder
”Nedsat N-kvote ved min. 6 pct. org. kulstofindhold + forbud mod pløjning hvis §3 og min. 12 pct. 

org. kulstofindhold”

Er indeholdt i national lovgivning

Kortlag i IMK: ”tekstur 2014” og ”§3”

3 Forbud mod afbrænding af omdriftsstub, undtagen aht.  Plantesundhed. Uændret

4 3-metersbræmmer langs vandløb
Forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning i 3-meters-bræmmer langs 

vandløb som har krav om bræmmer. 

Erst. de ”nationale” 2 meter bræmmer 

(bedrifter der søger støtte)

5 Reducer jorderosionsrisiko, under hensyntagen til hældning. 
Pløjeforbud fra 1. oktober til 15. februar på arealer med mindst 7,5 tons jorderosionsrisiko/ha/år, 

som er mindst 0,75 ha sammenhængende polygon i markblok. Lettere jordbearbejdning som 

harvning er fortsat tilladt.

”Alpe-reglen” justeres 
Lidt færre ha (2600 –> 1700) – men ikke nødvendigvis samme 

beliggenhed – knap 1.000 bedrifter bliver berørt

6 Minimumsjorddække i de mest følsomme perioder
Ukrudtsbekæmpelse på arealer dyrket efter økologisk praksis, kartofler og planteskoler er undtaget

Nyt krav 

7 Omdrift på agerjord (afgrøderotation) Økologer opfylder automatisk kravet

8 Udlægning af mindst 4 pct. ikke-produktive elementer uddybes Erstatter grønt krav om 5 pct. MFO

9 Forbud mod pløjning og omlægning af permanent græs i 

habitatområder 

Viderefører delvist grønt krav om MSO
Øget areal fra 12.000 ha til 19.000 ha (næsten alle i § 3)



Koblet støtte – forventede støttesatser

Ordning Forventet sats

Stivelseskartofler (udfases 2027) ca. 630 kr./ha

Kopræmie (udfases 2027) ca. 135 kr./ko

Slagtepræmie ca. 900 kr./dyr



Brancheanbefalinger - Gødning til økologer - Importmuligheder
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