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Grønne krav og økomarker, der fragår bedriften

Marker, som uventet fragår en økologisk bedrift i efteråret og overgår til konventionel drift, skal nu opfylde de grønne
krav for at få den grønne støtte udbetalt.
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Mister man et forpagtet areal på mere end 10 eller 15 ha, skal kravene om MFO og �ere afgrøder på bedriften opfyldes – enten for det areal, der

udgår af økologisk drift eller for hele bedriften.

Nyt fra 2020 – MFO kan tilmeldes frem til 10. september 

Landbrugsstyrelsen accepterer nu, at der kan tilmeldes MFO frem til den 10. september, hvis økologiske marker udgår af økologi inden udgangen

af kalenderåret. Også selvom der ikke tidligere har været anmeldt MFO i Fællesskemaet. 

Muligheden gælder både for enkelte marker, der fragår, og en hel bedrift, der overgår til konventionel drift. 

Vær opmærksom på at hvis der skal udbetales Økologisk arealtilskud til marker, som anmeldes med MFO- efterafgrøder, så reduceres ØA-

basisstøtten med 284 kr. pr. ha.

Ændringerne skal ske senest 10. september og det forudsættes at de sker på eget initiativ. Hvis der først er anmeldt/påbegyndt kontrol, vil det

ikke være muligt at ændre i anmeldelserne, men her vil de faktiske forhold blive lagt til grund.

I Fællesskemaet angives (på siden ”Økologisk markplan”), at marken overgår til konventionel brug, og på siden ”Grønne krav” beregnes, om det er

muligt at opfylde de grønne krav på bedriften. 

Er det ikke muligt at opfylde de grønne krav, udbetales den grønne støtte ikke for de marker, der fragår. Den grønne støtte udbetales fortsat

automatisk for alle de marker, som drives økologisk i hele kalenderåret. Vær opmærksom på, at der er sanktion på manglende opfyldelse af de

grønne krav. 

Økologisk arealtilskud

Marker, der fragår den 1. september eller senere, får udbetalt Økologisk arealtilskud med eventuelle tillæg for tilsagnsåret. 

Husk, at anmelde et ”blåt” producentskifte senest ved ændringsfristen for Fællesskema 2022, hvis tilsagnet ikke udløber 31. august 2021. 

Find vejledning og blanketter om Producentskifte påLandbrugsstyrelsens hjemmeside.

Øko-arealer, der fragår, skal indberettes til Jordbrugskontrol

Arealer, der fragår efter fællesskema-fristen skal indberettes til Landbrugsstyrelsen via blanketten "Indberetning af fragåede arealer"

Find blanketten: Indberetning af fragåede arealer  
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