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De tre- eller femårige tilsagn om Økologisk Arealtil-
skud fra 2021 og tidligere fortsætter uændret, indtil 
de udløber, de sidste i 2025. I 2022 kan du ikke søge 
nye basistilsagn om Økologisk Arealtilskud, men du 
kan tilføje kvælstoftillæg og frugt/bærtillæg til eksi-
sterende tilsagn. Du skal huske at søge udbetaling 
af eksisterende tilsagn i hele tilsagnsperioden. 

Bioordningen Økologisk arealstøtte fra 2023 består 
af en basisordning samt tillæg for omlægning, frugt/
bær samt reduceret kvælstof.

BASISORDNING OG OMLÆGNINGSTILSKUD
Økologisk arealstøtte kan søges til omlægning af 
nye arealer hos både nye økologer og eksisterende 
økologer, der udvider deres bedrift. I takt med at 
de eksisterende tilsagn om Økologisk Arealtilskud 
udløber, kan du søge den etårige ordning. Du søger 
hvert år i Fællesskemaet og alle forpligtigelser skal 
opfyldes hele kalenderåret. Der vil dog være en fler-
årig forpligtelse knyttet til omlægningstillægget.

Økologisk arealstøtte i 2023 kan søges til marker, 
der er påbegyndt omlægning senest 1. januar 2023 
og drives økologisk i hele kalenderåret. Det forven-
tes, at udbetaling af omlægningstillæg efterfølges 
af en forpligtigelse til at drive arealet økologisk i de 
efterfølgende tre kalenderår. Søges tillæg i de første 
to år fra omlægning, betyder det en samlet økologi-
forpligtigelse på femkalenderår.

Hvis din bedrift er tilmeldt Register for Gødningsregn-
skab, må du maximalt bruge 107 kg udnyttet N/ha i 
gennemsnit på bedriftens harmoniarealer. Hvis der 
er eksisterende restriktioner, fredninger eller andre 

tilskudsordninger på dit areal, kan det have betyd-
ning for tilskuddet.

KVÆLSTOFTILLÆG
Du kan kun få tillægget, hvis din bedrift er tilmeldt 
Register for Gødningsregnskab. Bedriftens samlede, 
årlige gødningsforbrug må maximalt være 65 kg ud-
nyttet N/ha i gennemsnit på bedriftsniveau. Du skal 
hvert år udfylde og indsende skemaet Gødningskvo-
te og Efterafgrøder samt et gødningsregnskab.

FRUGT/BÆR-TILLÆG (INKL. NØDDER) 
Du kan få tillægget til arealer med de godkendte ar-
ter af frugt, bær og nødder, hvor hovedafgrøden op-
fylder krav til minimumsplantetal, der er fastsat for 
den enkelte afgrøde. Arealet skal være en velplejet 
kultur i veldefinerede rækker og skal drives med en 
reel produktion af økologisk frugt, nødder eller bær. 

Forventningerne til den kommende tilskudsordning for økologisk drift beskrives i det følgende med 
udgangspunkt i den danske CAP-plan. CAP-planen er pt. ikke godkendt af EU-kommissionen, så der 
kan komme ændringer. De endelige regler forventes i efteråret 2022.

Basisindkomststøtte og etårige  
bio-ordninger i 2023 
Når den nye landbrugsreform træder i kraft  
1. januar 2023, kommer der en række nye 
ordninger, som både er arealbaseret støtte og 
projekttilskud. Basisindkomststøtte (Grundbeta-
ling) forventes i 2023 at blive ca. 1.900 kr. pr. ha 
og fra 2026 og frem ca. 1700 kr. pr. ha. For at få 
den fulde arealstøtte fra 1. januar 2023 skal  
bedriften overholde ni ”nye” GLM-krav (GLM = 
God Landbrugs- og Miljømæssig stand). Der-
udover kommer seks nye bio-ordninger (eco-
schemes inkl. økologisk arealstøtte) samt koblet 
støtte i form af slagtepræmie, kopræmie og 
støtte til stivelseskartofler. Landdistriktsordnin-
gen Pleje af græs- og naturarealer fortsætter 
som et 5-årigt tilsagn. 

Se mere:  
Tilskudsordninger - Landbrugsstyrelsen (lbst.dk)
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Oversigt over de seks bio-ordninger (eco-schemes) i den danske CAP-plan 2023-2027 
og forventet tilskudsniveau. Tilskuddet vil afhænge af hvor mange ha der søges til i den enkelte bio-ordning.

Bio-ordning Forventet tilskud kr./
ha/år

Økologisk  
arealstøtte 

Basis:870 kr.
N-tillæg: 650 kr.
Frugt/bær: 4.000 kr.
Omlægning: 1.600 kr.

Erstatter 3- og 5- årig LDP-ordning, når tilsagn udløber senest i 2025. 
Krav om økologisk drift i hele kalenderåret - 1/1 til 31/12
Kan kombineres med Miljø- og klimavenligt græs samt Planter på samme 
mark.

Miljø- og klima- 
venligt græs

1.500 kr. 
(750 kr. i 2027)

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end to år - også perma-
nent græs. Græs udlagt i renbestand om foråret tæller med som år 1. Arealer 
med pløjeforbud f.eks. §3, våd-/lavbundsområder eller med høj naturværdi 
(HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge 
tilskuddet.

Ekstensivering med 
slæt

3.526 kr. Udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale kan søge tilskuddet.  
§3-arealer og andre med gødningsforbud, kan ikke få tilskuddet.
Det kan søges til omdriftsgræs, og der er krav om årligt slæt. Arealet må  
ikke afgræsses eller gødes, så det er ikke harmoniareal.

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

Biodiversitet og 
bæredygtighed 

2.740 kr. Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct i GLM 8-kravet. Små- 
biotoper kan etableres på både omdrifts- og ikke-omdriftsarealer – dog ikke 
§3. Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede 
Natura 2000)

Målrettet regulering 700-950 kr. Først fra 2026 (LDP-ordning til 2025)

Ni GLM krav 
1.  Opretholdelse af permanente græsarealer –  

arealet må højst falde med 5 pct. ift. referenceåret 
2018. Økologer er ikke undtaget

2.  Minimumsbeskyttelse af vådområder og tørve- 
områder

3. Forbud mod afbrænding af stubmarker

4.  Anlæg af tre meter brede bræmmer langs vandløb 
– udvidelse af nuværende to meter bræmmer

5.  Egnet jordbearbejdning eller andre egnede dyrk-
ningsteknikker, der mindsker risikoen for jordforrin-
gelse under hensyntagen til hældning.

6.  Minimum 60 pct. plantedække i de mest følsomme 
perioder – opfyldes fra efterår 2023

7.  Årlig afgrødevariation – økologer er undtaget

8.  Udlæg af ikke-produktive elementer svarende 
til mindst 4 pct. af omdriftsarealet. Økologer er 
ikke undtaget. Elementerne kan være brak eller 
markbræmmer (inkl. bræmmer fra GLM 4), nyetab-
lerede småbiotoper, eksisterende markkrat (huller 
i marken) og/eller GLM-søer og fortidsminder. 
Efterafgrøder/græsudlæg kan ikke anvendes – og 
læhegn indgår ikke. Ikke-produktive arealer må ikke 
inddrages til landbrugsaktivitet i hele kalenderåret 
– dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder 
afgræsses. 

9.  Forbud mod omlægning af permanente græs- 
arealer i Natura 2000-områder


