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LANDBRUGSINFO

Økologi, Grise, Kvæg, Planter

Vigtige datoer og frister for tilskud i landbrugsordningerne

Få overblik over de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger – frister for tilskud, ansøgninger,

indberetninger, udbringning af gødning, dyrkningsregler, efterafgrøder m.�.

Viden om Opdateret 04. juli 2022

De myndigheder, som er ansvarlige for de pågældende ordninger, er angivet i oversigten. Nederst på siden, �nder du kontaktadresser for alle

involverede myndigheder.

Bemærk, at oplysningerne i kalenderen udelukkende er orienterende. Innovationscenter for Økologisk Landbrug og SEGES Innovation påtager sig

intet ansvar for kalenderens fuldstændighed eller rigtigheden af de oplysninger, der indgår i den.

Da vi løbende opdaterer oversigten, er det vigtigt, at du holder øje med, hvornår siden sidst er opdateret – tjek for hver måned. Datoer og

oplysninger, som udelukkende vedrører økologer, er mærket med ”Økologi”.

Oversigt over datoer og frister 2022 Fold alle ud

Januar

Braklagte arealer

Fra 1. januar til 31. december må arealer der anmeldes som brak i 2022 ikke:

Afgræsses, slættes, sprøjtes, gødskes eller anvendes til landbrugsmæssig opbevaring af f.eks. halmballer eller ensilagestakke.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2022

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde 

Fra 1. januar må der jordbearbejdes og nedvisnes på alle jordtyper. 

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2022

Blomster- og bestøverbrak – etablering 

Fra 1. januar til 30. april kan der etableres blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning. 

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2022

Tilsagnsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tilsagn

I samarbejde
med

https://www.landbrugsinfo.dk/
javascript:window.print()
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_grundbetaling_2022.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_grundbetaling_2022.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_grundbetaling_2022.pdf
https://icoel.dk/
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6. januar. Frist for at søge om nye 3-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale

Tilsagnsskema via Tast selv senest 3. december. Bemærk, at frist for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges

tilsagn til, er 1. september.

Læs mere økologisk arealtilskud

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

6. januar. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale

Tilsagnsskema via Tast selv senest 3. december.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

GHI – opdatere besætningsoplysninger

31. januar. Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotikakontrol.

Læs mere om GHI

Februar

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. februar må der ske jordbearbejdning på alle jordtyper. Dog gælder særlige regler for kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha samt for

visse arealer, der skråner mere end 12 grader.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Slut på forbud mod omlægning af fodergræs

Fra 1. februar må fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-257 og 260-263 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs dog omlægges fra 1. november.

Kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha må først omlægge fodergræs fra 1. marts. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af

fodergræs.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, kunstgødning og a�ald

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og kunstgødning (dog først fra 1. marts for

græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb,

dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket

jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Flydende husdyrgødning – krav om nedfældning eller forsuring

Fra 1. februar skal �ydende husdyrgødning nedfældes på arealer uden etablerede afgrøder til høst og til fodergræs. Økologiske bedrifter er

undtaget i perioden 1. februar til 1. maj på fodergræsarealer. Teknologier, der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste, kan anvendes som

alternativ til nedfældning i fodergræs og under visse betingelser på arealer uden afgrøder til høst. Forsuring er dog ikke tilladt for økologer. Husk,

der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15

cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

Fra 1. februar til 22. april er det muligt at søge tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer på marker i et kystvandopland med

indsatsbehov i ordningen målrettet kvælstofregulering. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 22. april. Økologer og

bedrifter, der har ansøgt om autorisation pr. 1. februar 2022 kan ikke søge tilskud. Efter 22. april kan det tilmeldte areal med målrettede

efterafgrøder ikke nedskrives, men der kan ændres i placering af tilsagnsmarker indenfor ID15-området og i valg af virkemiddel på marken frem til

10. september - dog ikke alternativet nedsat N-kvote.

Læs mere om tilskud til målrettet kvælstofregulering

https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://landbrugsindberetning.dk/ghi/chr/besaetninger/omChrBesaetning.jsp?org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=6
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/maalrettet-kvaelstofregulering-2022/
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Fællesskema 2022 åbner i Tast selv for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge
nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m.

1. februar åbner tast selv for:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO-arealer

Ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Ansøgning om Ekstensivering med slæt (ny LDP-ordning)

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 3- eller 5-årige miljø- og økologiordninger

Anmodning om udbetaling af tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (20-årige tilsagn)

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 22. april.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022 og i brugerguides

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

Fra 1. februar til 17. maj er det muligt at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2022 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder

slagteriets indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere i Landbrugsstyrelsens Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

Fra 1. februar til 22. april er det muligt at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra national reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgningen senest 22. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2022

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder

1. februar åbner tast selv-service for indberetning af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes senest 22. april, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230

kg N/ha anvendes, eller der ansøges om Økologisk arealtilskud. Alle øvrige, der er tilmeldt register for gødningsregnskab, skal indberette

gødningskvoten senest 10. september..

Fristen for siden ”Opgørelse 2022/23” samt efterafgrøde-kolonnerne på siden ”Markplan” er ligeledes senest 10. september ved krav om

pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder i efteråret 2022. Der kan indsendes ændringer til disse sider frem til 10. september.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2022

GUDP – ansøgning om støtte

2. februar. Frist for at søge om støtte i den første af to runder i 2022 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP). Landbrugsstyrelsen

skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00. Forventet frist for ansøgning i runde II er 31. august kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

Fra høst til 15. februar det følgende år må sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 ikke pløjes, på arealer: 

Med en hældning på minimum 12 grader og 

Med høj erosionsrisiko og 

Er beliggende i markblok 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/slagtepraemie-for-kvier-tyre-og-stude/#c22832
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
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Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlagt i IMK: GLM jorderosion.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2022 – område 1, side 108

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

Fra 18. februar til 12. april er det muligt at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 1).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 12. april.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Marts

Økologiske læggekarto�er - ansøgning om dispensation

1. marts. Frist for at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale. Dispensation gives som udgangspunkt ikke herefter. Der kan

undtagelsesvis søges dispensation, hvis et parti er kasseret. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via OrganicXseeds senest 1. marts.

Læs mere om læggekarto�er til økologisk landbrug

Udbringning af husdyrgødning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

Fra 1. marts er det tilladt at udbringe husdyrgødning på græsarealer i omdrift, også selvom arealet pløjes.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Omlægning af græs og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

Fra 1. marts til 1. juni er det tilladt at nedpløje græsarealer i omdrift. Senest 3 uger efter ompløjning skal der etableres en afgrøde med højt

kvælstofoptag og lang vækstsæson. Fra 1. marts er det tilladt at nedvisne eller nedpløje græsefterafgrøder.

Læs mere i Vejledning  om betingelserne for anvendelse af kvægundtagelsen

Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder i majs

Fra 1. marts må lovpligtige efterafgrøder (græsudlæg) i majs destrueres.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 4. marts til 10. maj er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige

lavbundsjorder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 10. maj.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

Fra 15. marts til 31. juli er der forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok (KO-krav

1.38). Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2022 – område 1, side 110

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter 

Fra 15. marts til 30. april er det muligt at søge tilskud til multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent

vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk

landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningsskema og bilag

senest 30. april. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

Gødnings- og husdyrindberetning/Gødningsregnskab for planperioden 2020/2021

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2022_-_Miljoe__Klima_og_GLM.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/b/b/b/planter_laggekartofler_til_okologisk_landbrug
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-betingelserne-for-anvendelse-af-kvaegundtagelsen/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2022_-_Miljoe__Klima_og_GLM.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
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31. marts. Frist for at indberette Gødnings- og Husdyrindberetning elektronisk på landbrugsindberetning.dk. Desuden skal

fødevarekædeoplysninger opdateres samt indberetning af modtaget OGJ (Organiske Gødningsstoffer og Jord-forbedringsmidler med animalsk

indhold).

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Sprøjtejournal - indberetning for 2020/2021

31. marts. Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2020/2021 via landbrugsindberetning.dk. Økologer, der har svaret NEJ i

Fællesskemaet på spørgsmålet om de anvender sprøjtemidler på bedriften, behøver ikke indsende sprøjtejournal.

Læs mere om indberetning af sprøjtejournal

IPM-skema – indberetning for 2020/2021

Frist for indberetning af IPM-skema til Miljøstyrelsen. Økologer er fritaget.

Læs mere om indberetning af IPM-skema

Økologi - gødningsopgørelse ved samtidig drift

31. marts. Frist for at udarbejde gødningsopgørelse for 2020/2021 for bedrifter med tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en

konventionel enhed. Gødningsopgørelsen skal opbevares på bedriften og fremvises ved kontrol.

Læs mere om gødningsopgørelse

April

Slåning af forårsbrak

Fra 1. til 30. april skal brak og MFO-bræmmer anmeldt med forårsslåning slås mindst en gang. Husk forbud mod slåning i perioden 1. maj til 31.

juli.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

12. april. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgning via Tast selv senest 12. april.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Privat urørt skov

Fra 4. april til 15. juni er det muligt at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at

beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 15.

juni kl. 23:59.

Læs mere om privat urørt skov

Økologi - afgræsningsperiode 

Fra 15. april til 1. november skal økologiske dyr være mest muligt på græs, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition

tillader det. Årsag til senere udbinding noteres i logbogen. Der er undtagelser for blandt andet små kalve og slagtesvin.

Læs mere om økologisk afgræsningsperiode

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

28. april (ny dato). Frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet, hvor de målrettede efterafgrøder skal indberettes. Efter 28. april kan det

tilmeldte areal med målrettede efterafgrøder ikke nedskrives, men der kan ændres i valg af alternativer og efterafgrøder frem til 10. september -

dog ikke alternativet nedsat N-kvote.

Læs mere om Tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jan/landmaend-og-gartnere-skal-udfylde-ipm-skema-for-at-begraense-brugen-af-sproejtemidler-1/?utm_medium=nyhedsmail&utm_source=20210118_Nyheder%20om%20landbrug:%20Landm%C3%A6nd%20og%20gartnere%20skal%20udfylde%20IPM-skema%20for%20at%20begr%C3%A6nse%20brugen%20af%20spr%C3%B8jtemidler&utm_campaign=Nyheder%20om%20landbrug:%20Landm%C3%A6nd%20og%20gartnere%20skal%20udfylde%20IPM-skema%20for%20at%20begr%C3%A6nse%20brugen%20af%20spr%C3%B8jtemidler
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/maalrettet-kvaelstofregulering/
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Fællesskema 2022 for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede
landbrugere, ø-støtte m.m.

28. april (ny dato). Frist for rettidig indsendelse i Tast selv:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO-arealer 

Ansøgning om Målrettede efterafgrøder

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Ansøgning om Ekstensivering med slæt

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger

Ansøgning om ø-støtte

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 28. april.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2022

28. april (ny dato).Frist for rettidig indsendelse:

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes senest 28. april, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230 kg

N/ha anvendes eller der ansøges om Økologisk arealtilskud.

Alle øvrige, der er tilmeldt register for gødningsregnskab skal indsende siderne senest 10. september.

Fristen for siden ”Opgørelse 2021/22” samt efterafgrøde-kolonnerne på siden ”Markplan” er ligeledes 10. september.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2022

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

28. april (ny dato). Frist for at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra National Reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen

senest 28. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2022

Grundbetaling - overdragelse af rettigheder

28. april (ny dato). Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i år. Rettigheder kan overdrages frem

til 23. maj, hvis erhverver indsender Fællesskema 2022. Husk dog altid rådighed over arealet 28. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2022

Økologisk biavl – ansøgning og indberetning

28. april (ny dato). Frist for at søge om godkendelse af den økologiske bigårds placering og for den årlige indberetning via Tast selv.

Læs mere om økologisk biavl og se bikort

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud

30. april. Frist for at søge om tilskud til efterårsplantning. Planterne leveres i november. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til

kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Læs mere om tilskud til at plante for vildtet

Blomster- og bestøverbrak – etablering 

30. april. Frist for at etablere blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2022.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2022.pdf
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/oekologisk-biavl/#c32517
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
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MFO-bræmme, blomsterblanding

30. april. Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Grundbetaling - slåning af brak

30. april er frist for at slå brakarealer og MFO-bræmmer med forårsslåning. Vær opmærksom på, at brakarealer ikke må slås i perioden 1. maj til

31. juli.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter 

30. april. Frist for at søge tilskud til multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent

drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug,

friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningsskema og bilag senest

30. april. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

Maj

Målrettet kvælstofregulering – obligatorisk krav

Maj. Et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder bliver beregnet og meldt ud i løbet af maj-juni måned.

Læs mere om målrettet kvælstofregulering 

Minivådområder – tilskud til etablering

Maj. Der forventes at det muligt at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede områder. Få

hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen forventes at skulle modtage ansøgning via Tast selv i august.

Læs mere om minivådområder 2022

Grundbetaling – slåningsforbud af brak og MFO-bræmmer

Fra 1. maj til 31. juli er der forbud mod slåning og afgræsning af brak og slåning af MFO-bræmmer. Undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved

selektiv bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Økologi – afgræsning småkalve og ungdyr 

Fra 1. maj til 1. september skal økologiske kalve mellem 4 og 6 måneder have adgang til græsning, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og

dyrenes fysiske kondition tillader det. For ungdyr i alderen 6-12 mdr. er afgræsningsperioden 1. maj til 1. november, når forholdene tillader det.

For kreaturer over 12 mdr. er afgræsningsperioden normalt 15. april til 1. november.

Læs mere om afgræsning af småkalve og ungdyr

Pleje af græs- og naturarealer

Fra 1. maj til 20. juni er slåning af tilsagnsarealer med forpligtigelse til afgræsning og slæt forbudt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Markblokændringer

9. maj. Frist for at sende ændringer til markblokke, hvis ændringerne skal registreres inden fristen for at indsende ændringer til Fællesskemaet.

Læs mere i dette faktaark: Husk at få opdateret din markblok

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/maalrettet-kvaelstofregulering/
https://lbst.dk/tilskudsguide/minivaadomraader-2022/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Faktaark_-_Aendringer_og_IMK_2022.pdf


06.12.2022 08.11 Vigtige datoer og frister for tilskud i landbrugsordningerne

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/d/c/okologi_vigtige_datoer_og_frister_for_tilskud_i_landbrugsordningerne 8/55

10. maj. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 10. maj.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Grundbetaling – omdriftsgræs

Fra 15. maj til 25. oktober skal arealer med omdriftsgræs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Grøn støtte – afgrødekategori

Fra 15. maj til 25. juli er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

23. maj (ny dato). Frist for at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2022 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder slagteriets

indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere i Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – visse ændringer

23. maj (ny dato). Frist for visse ændringer af oplysninger i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at nedjustere anmeldte arealer, forudsat

der ikke er anmeldt kontrol.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – forsinket ansøgning

23. maj (ny dato). Ansøgninger om grundbetaling og indsendelse af markkort m.m., der modtages i Landbrugsstyrelsen efter denne dato, bliver

afvist.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Grundbetaling – overdragelse af rettigheder

23. maj (ny dato). Frist for at overdrage betalingsrettigheder som en ændring til et indsendt Fællesskema 2022. Husk dog altid rådighed over

arealet 28. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2022

Producentskifte – Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud

23. maj (ny dato). Frist for at indsende producentskifte for tilsagn om Økologisk Arealtilskud (type 36/37) og for Pleje af græs- og naturarealer

(type 66/67) for arealer der er overdraget i perioden 2. maj 2021 til 28. april 2022. Det gælder både producentskifter med og uden overdragelse

af tilsagn (”hvide”/”blå”). Husk dog altid rådighed over arealet 28. april.

Husk også, at producentskifte af økologisk autorisation og -status skal indsendes hurtigst muligt efter tidspunktet for overdragelsen – eller helst

inden overdragelsesdatoen.

Læs mere om producentskifte for miljø- og økologiordninger

Pleje af græs- og naturarealer

23. maj (ny dato). Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset på eksisterende tilsagn, hvis det er muligt at vælge mellem

begge forpligtelser i tilsagnet. Frist for at søge om nedsat græsningstryk. Frist for at ændre i Fællesskemaet.

Læs mere om pleje af græs- naturarealer

Græsmarker – nedpløjning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/slagtepraemie-for-kvier-tyre-og-stude/#c22832
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2022/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2022.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/#c62511
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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31. maj. Frist for at pløje omdriftsgræsmarker på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha. Efter fristen og frem til 1. marts året efter er det

ikke tilladt at pløje.

Læs mere i Vejledning om om betingelserne for anvendelse af kvægundtagelsen 

Fodergræs – nedpløjning

31. maj er frist for at nedpløje fodergræs med afgrødekoderne 173, 255, 256 og 257 og 260, 261, 262 og 263. På JB 7-9 må fodergræs ikke

omlægges i perioden fra 1. juni til 31. oktober. På JB 1-6 og JB 10–11 må fodergræs ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 31. januar. Fodergræs,

der omlægges til fodergræs, må dog omlægges til og med 14. august.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Juni

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 1. juni til 31. august skal der til enhver tid gå mindst 0,3 storkreaturer/ha på arealet, medmindre der er godkendt et lavere græsningstryk for

arealet, hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk. I den periode må arealet ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform

eller med andre tilsagnshaveres marker.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Grundbetaling - slåning af græs

Fra 1. juni til 25. oktober skal græs i omdrift og permanent græs slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022 

Grundbetaling - permanente græsarealer

Fra 1. juni til 25. oktober skal arealer med permanent græs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til

slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022 

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs 

Fra 1. juni til 15. september skal græsarealer med tilsagn om Økologisk Arealtilskud udnyttes ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i

perioden, eller hvis det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om krav til arealer med græs med Økologisk Arealtilskud

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 10. juni til 30. august er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på

kulstofrige lavbundsjorder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 30. august.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

Fra 10. juni til 30. august er det muligt at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 2).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 30. august.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Privat urørt skov

15. juni. Frist for at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte

naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 15. juni kl.

23:59.

Læs mere om privat urørt skov

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-betingelserne-for-anvendelse-af-kvaegundtagelsen/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/
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Pleje af græs- og naturarealer - slåning 

Fra 21. juni til 15. september skal der minimum tages et slæt på arealer med forpligtigelse til slæt. 

Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. Der må ikke foretages en �adedækkende afpudsning. 

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Fonden for Økologisk Landbrug – ansøgning til ordinær pulje  

21. juni. Frist for at søge om tilskud til gennemførelse af projekter i 2023. Fonden skal modtage ansøgninger senest 21. juni kl. 12.00.

Læs mere om ansøgning til Fonden for Økologisk landbrug

Fastholdelse af vådområder - 20 årige tilsagn

Fra 23. juni til 31. august er det muligt at søge nye 20-årige tilsagn til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og

lavbundsområder (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen pr. mail/brev senest 31. august.

Læs mere om fastholdelse af vådområder

MFO – græsudlæg i korn og majs 

30. juni er frist for at etablere MFO-græsudlæg i korn og majs. Korn skal høstes senest 20. august, for at græsudlægget kan tælle som MFO, der kan

søges om udsættelse frem til 7. september ved afkrydsning i GKEA senest 10. september, så udsættes destruktionsfristen til 2. november.

Græsudlægget må tidligst destrueres 20. oktober/2. november. Majs skal høstes senest 15. november, for at græsudlægget kan tælle som MFO.

MFO-græsudlægget må tidligst destrueres 8 uger efter høst. Fra høst af hovedafgrøden og frem til destruktionsfristen må der ikke anvendes

plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2022 

MFO-blandinger

30. juni. Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20.

oktober.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2022 

Grundbetaling - udbetaling af støtte

30. juni. Frist for udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen for 2021.

Slagtepræmier - udbetaling

30. juni. Frist for udbetaling af slagtepræmier for 2021.

Juli

Ansøgningsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tillæg 

Fra 1. juli til 28. september er det muligt at tilføje nye frugt/bærtillæg og kvælstoftillæg til eksisterende 3-/5-årige tilsagn om Økologisk

Arealtilskud, som udløber i 2023-25. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen pr. mail/brev senest 28. september.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

Fra 1. juli til 28. september er det muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal

modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv senest 28. september.

Læs mere om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer

Grundbetaling - nedvisning af brakarealer forud for såning af en vinterafgrøde

https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://oekologifonden.dk/om-fonden
https://lbst.dk/tilskudsguide/fastholdelse-af-vaadomraader-naturlige-vandstandsforhold-og-lavbundsomraader-tilsagnstype-74-75-76-77-og-78-20-aarigt-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-fleraarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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Fra 1. juli må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, nedvisnes. Omlægningen af brakarealet

erstatter aktivitetskravet. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i

forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022 

Privat skovrejsning – tilskud til etablering

Fra 1. juli til 30. september forventes mulighed for at søge tilskud til etablering af ny skov på privatejet landbrugsjord, som omfatter mindst 2,00

ha tilplantede arealer. 

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 30. september.

Læs mere i tilskudsguiden om Tilskud til privat skovrejsning

Mellemafgrøder – etablering

20. juli er frist for at etablere mellemafgrøder som alternativ til husdyr-, pligtige og målrettede efterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2022/2023

Grøn støtte – afgrødekategori 

25. juli. Det er afgrøden på arealet fra 15. maj til 25. juli, der tæller som afgrødekategori ift. de grønne krav.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2022 

Slut med forbud mod begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

31. juli. Buskads og træer på landbrugsarealer beliggende i markblok må ikke beskæres i fuglenes yngletid fra 15. marts til 31. juli (KO-krav 1.38).

Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2022 – område 1, side 110 

Jordprøver på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

31. juli. Frist for at udtage jordprøver på kvægundtagelsesbrug, der for fjerde år i træk bruger op til 230 kg N/ha.

Læs mere i Vejledning  om betingelserne for anvendelse af kvægundtagelsen

Husdyrgødning – lager

31. juli. Frist for at søge om dispensation om slutlager for husdyrgødning (50 procent-reglen). Landbrugsstyrelsen skal modtage

dispensationsansøgningen inden planperioden udløber.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Gødningsåret 2021/2022 slutter (Planperioden) 

31. juli. Afgrøder, som gødskes i den forlængede planperiode (august og september) og høstes i efteråret, for eksempel græs, regnes dog med til

planperioden 2021/2022. Husk, at arealer, som bedriften råder over 31. juli, indgår i kvoten for planperioden 2021/2022. 

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder – rådighed over arealer 

31. juli. Husk, at pligtige- og husdyrefterafgrøder kun kan anmeldes og udlægges på arealer, som bedriften råder over 31. juli. Husk, at arealer, som

bedriften råder over 31. juli, indgår i efterafgrødegrundarealet for beregning af krav om pligtige-, husdyr- og obligatoriske efterafgrøder i efteråret

2022.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2022/2023

Register for Gødningsregnskab – tilmelding for planperioden 2021/22 

31. juli. Frist for at nye virksomheder kan tilmeldes Register for Gødningsregnskab for planperioden 2021/2022. Ved skift af CVR-nummer, skal

dette tilmeldes. Disse regler gælder også for Økologiske virksomheder. Vær opmærksom på, at økologiske bedrifter med tillæg for reduceret

kvælstoftilførsel (65 kg N/ha) skal være tilmeldt. 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-privat-skovrejsning/#c62921
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2022_-_Miljoe__Klima_og_GLM.pdf
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-betingelserne-for-anvendelse-af-kvaegundtagelsen/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

August

Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra høst til 1. november er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 5-6 og JB 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning. Fra høst til

1. oktober er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 7-9. 

Fra høst til 1. februar er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 1 - 4.  

Vær opmærksom på, at der �ndes en række undtagelser fra forbuddet, herunder er autoriserede økologiske bedrifter undtaget samt bl.a. arealer

med lovpligtige efterafgrøder, roer, kolbe/kernemajs, visse gartneriafgrøder. 

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

Fra høst til 15. februar det følgende år må pløjning af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m  ikke foretages på arealer beliggende i

markblok:

Med en hældning på minimum 12 grader og

med høj erosionsrisiko

Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlag i IMK: ”GLM jorderosion”.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2022 – område 1, side 108

Ensilagesaft - udbringning på bevoksede arealer

Fra høst til 15. november er det tilladt at udbringe ensilagesaft på bevoksede marker eller marker, hvor der skal være afgrøder den følgende

vinter. Dvs. arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter (hvor der etableres en afgrøde i efteråret) eller som er bevokset dvs. hvor der er en

afgrøde med gødningsbehov.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 12 

Grundbetaling – brak og MFO-bræmmer sommerslåning 

Fra 1. august til 25. oktober skal brak og MFO-bræmmer, sommerslåning, slås mindst en gang.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte

Grundbetaling – brak der efterfølges af vintersæd

Fra 1. august må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, jordbearbejdes og tilsås. Det er

tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer,

der indgår i alternativer til pligtige- og målrettede efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte

Den forlængede planperiode starter 

Fra 1. august til 30. september har afgrøder, der høstes inden 31. december, mulighed for at blive tilført husdyrgødning, som indgår i

kvælstofkvoten for den afsluttede planperiode.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

1. august planperioden 2021/2022 begynder

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder - etablering 

2

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2022_-_Miljoe__Klima_og_GLM.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
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1. august. Frist for at etablere målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger (minimum to arter), dog senest 20.

august for korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter, vårbyg, klinte, morgenfrue, hjulkrone.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

80 pct. efterafgrøder – såning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

1. august. Frist for at så græsudlæg og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med mere end 170 kg N/ha.

Læs mere i Vejledning om betingelserne for anvendelse af kvægundtagelsen

Fodergræs – omlægning til fodergræs m.m. 

15. august er frist for at omlægge fodergræs til fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg. Økologer er undtaget fra forbud mod

omlægning af fodergræs. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for omdriftsgræs på kvægundtagelsesbrug, der kun må omlægges i

perioden 1. marts til 1 juni.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

MFO-græsudlæg i korn

20. august. Frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Muligt at søge dispensation frem til 7. september ved

afkrydsning i GKEA senest 10. september, men så udsættes destruktionsfristen til 2. november. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i

perioden fra høst til destruktionsfristen 20. oktober/2. november.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Efterafgrøder – etablering

20. august. Frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havrearter,

vårbyg, klinte, hjulkrone, morgenfrue. Gælder for målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger. 

Mulighed for etablering frem til 7. september mod et træk i N-kvoten og ved indberetning i Tast selv senest 10. september. 

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

30. august. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv senest 30 august.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

30. august. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgning via Tast selv senest 30. august.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Minivådområder – tilskud til etablering

August. Forventet frist for at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede områder. Få hjælp til

ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv.

Læs mere om tilskud til etablering af minivådområder

Pleje af græs- og naturarealer

31. august. Frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for tilsagn fra 2014 og før.

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 1. september er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer. Ved kontrol efter

fast græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 31. august.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-betingelserne-for-anvendelse-af-kvaegundtagelsen/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://lbst.dk/tilskudsguide/minivaadomraader-2022/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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Økologi – ”nedsat omlægningstid” efter miljøordninger 

31. august. Frist for at søge om anerkendelse af omlægningsperiode med tilbagevirkende kraft (AOTK) (tidligere kaldet nedsat omlægningstid) for

arealer omfattet af visse miljøordninger (MVJ m.m.), hvis ordningen udløber 31. august 2022. Ansøgningen skal være modtaget i

Landbrugsstyrelsen, inden ordningen ophører.

Læs mere om anerkendelse af omlægningsperiode med tilbagevirkende kraft (AOTK)

Husdyrgødning på græsarealer på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

Fra 31. august til 1. marts er der forbud mod at udbringe husdyrgødning på græsarealer på kvægbrug med op til 230 kg N pr. ha, hvis arealet skal

pløjes i samme planperiode. Udbringning må først ske fra 1. marts.

Læs mere i Vejledning om betingelserne for anvendelse af kvægundtagelsen

GUDP – ansøgning om støtte 

31. august. Frist for at søge om støtte i den anden af to runder i 2022 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Fastholdelse af vådområder - 20 årige tilsagn

31. august. Frist for at søge nye 20-årige tilsagn til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder (tilsagnstype 74,

75, 76, 77 og 78). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen pr. mail/brev senest 31. august.

Læs mere om fastholdelse af vådområder

September

Vandboringer - 25 m beskyttelseszone

1. september. Frist for at søge om kompensation for forbud mod dyrkning indenfor 25 m ved vandboringer. Ansøgningen skal være skriftlig og

sendes til det pågældende vandværk og beløbet gælder for det forudgående dyrkningsår.

Læs mere om kompensation for 25 meter beskyttelseszonen

Gødning – indberetning af leverancer 

1. september. Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, kunstgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for

planperioden 2021/2022.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Økologi – afgræsning småkalve

Fra 1. september kan kalve under seks måneder holdes på stald.

Læs mere om afgræsning

Pleje af græs og naturarealer – tilsagnsperioden begynder

1. september. Tilsagnsperioden begynder for de 5-årige tilsagn fra 2022 tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Tilsagnsperioden slutter 31.

august 2027.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Efterafgrøder – tidlig såede vinterafgrøder som alternativ

7. september. Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige- og målrettede

efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv senest 10. september.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-betingelserne-for-anvendelse-af-kvaegundtagelsen/
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
https://lbst.dk/tilskudsguide/fastholdelse-af-vaadomraader-naturlige-vandstandsforhold-og-lavbundsomraader-tilsagnstype-74-75-76-77-og-78-20-aarigt-tilsagn/
https://mst.dk/media/121045/vejledning-om-25-meters-beskyttelseszone-omkring-indvindingsboringer-1-juli-2013.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2022 – indberetning af efterafgrøder

10. september. Frist for at indberette i Tast selv: 

Pligtige-, husdyr- og obligatoriske målrettede efterafgrøder samt alternativer inklusiv eventuel udskudt sådato af efterafgrøder.

Opgørelse af efterafgrødekrav for efteråret 2022

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2022 – indberetning af kvote

10. september. Frist for at indberette markkort, markplan pr. 31. juli og gødningskvote i Tast selv for alle der er tilmeldt Register for

gødningsregnskab.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2022

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter

Fra 15. september til 31. oktober er det muligt at søge tilskud til multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med fx

rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur,

økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgningsskema og bilag senest 31. oktober. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

Pleje af græs- og naturarealer

15. september. Frist for at overholde betingelserne for synligt afgræsset (dog 31. august for gamle MVJ-tilsagn). Husk, at give besked eller søge

dispensation hos Landbrugsstyrelsen, hvis det ikke er muligt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs 

15. september. Frist for at udnytte græsarealer ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i perioden fra 1. juni til 15. september, eller hvis

det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Mellemafgrøder – nedmuldning/destruktion

Fra 20. september må mellemafgrøder nedmuldes/destrueres. Skal efterfølges af vintersæd.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Flydende husdyrgødning, �ydende organisk gødning, bundfald og vegetabilsk biomasse – udbringning  

30. september er frist for at udbringe �ydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul

sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til og med 14. oktober.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

30. september slutter den forlængede planperiode 2021/2022

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Oktober

Natura 2000-projekter – Rydning og forberedelse til afgræsning 

Oktober (forventet) er det muligt at søge om tilskud til projekter, som skal omfatte en af eller begge de to ordninger: 

Tilskud til rydning af træer og buske på tilgroede arealer, og til at fjerne materialet fra arealet. 

Tilskud til forberedelse til afgræsning omfatter nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde.

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/9-drift-og-vedligeholdelse/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder?_ga=2.255853454.448219965.1649656218-511840260.1632131698
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Læs mere om natura 2000 projekter

Udbringning af kvælstofholdig kunstgødning i efteråret

Fra høst til 1. februar må der som hovedregel ikke udbringes kvælstofholdig kunstgødning. 

Dog må der fra høst og frem til 1. oktober udbringes op til 15 kg N fra kunstgødning ved etablering af vintersæd. Der skal foreligge en erklæring på

bedriften.

Ligeledes må der i perioden fra efter høst til før 1. oktober udbringes kvælstofholdig kunstgødning på etablerede overvintrende fodergræsmarker,

arealer hvor der den følgende vinter skal være vinterraps - samt hvor der senest den 20. august etableres grøngødning med gul sennep eller

olieræddike i renbestand eller blanding forud for sukkerroer på kontakt. 

Fra høst til før 15. oktober må der på arealer med frøgræs på kontrakt udbringes kvælstofholdig kunstgødning 

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra 1. oktober må der jordbearbejdes på JB 7-9. Ukrudt og spildfrø må nedvisnes fra 1. oktober på alle arealer omfattet af forbuddet.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde 

Fra 1. oktober må brak jordbearbejdes på JB 7-9. Nedvisning er tilladt efter 31. december. Vær opmærksom på, at brak anmeldt som alternativ til

efterafgrøder først må destrueres 20. oktober.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022 

Målrettede efterafgrøder 

Fra 20. oktober må målrettede efterafgrøder nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for målrettede efterafgrøder i majs. 

Læs mere om målrettede efterafgrøder

Pligtige og husdyrefterafgrøder

Fra 20. oktober må pligtige- og husdyrefterafgrøder nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der

indgår i de 80 pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha. Blandinger med kvælstoffikserende arter må først destrueres 1. februar.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

MFO-efterafgrøder

Fra 20. oktober må MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst og MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august destrueres.

MFO-græsudlæg i majs må dog først destrueres 8 uger efter høst af majsen. Blandinger med kvælstoffikserende arter må først destrueres 1.

februar. Hvis der er gjort brug af muligheden for �eksible etableringsfrister, så er destruktionsfristen for MFO-efterafgrøder udskudt.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2022 

Grundbetaling - slåning af græs og slåningsbrak 

25. oktober er frist for at slå græs, brak og MFO-bræmmer. Græsarealer skal slås mindst én gang i perioden 1. juni til 25. oktober. Slåningsbrak skal

slås mindst én gang i en af perioderne 1. – 30. april (forårsslåning) eller 1. august til 25. oktober (sommerslåning).

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter 

31. oktober. Frist for at søge tilskud til multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent

drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug,

friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningsskema og bilag senest

31. oktober. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/rydning-og-forberedelse-til-afgraesning-i-natura-2000/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/maalrettet-kvaelstofregulering/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
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Plant for vildtet – ansøgning om tilskud 

31. oktober. Frist for at søge om tilskud til forårsplantning (udlevering 1.-15. april). For efterårsplantning er fristen 30. april. Ansøgning til

vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder. Naturstyrelsen

Nordsjælland skal modtage ansøgningen senest 31. oktober.

Læs mere om at plante for vildtet

Økologi – afgræsningsperioden slutter

31. oktober. Sommer-/afgræsningsperioden slutter og økologiske dyr må holdes på stald. Kalve under seks måneder kan dog holdes på stald fra 1.

september.

Læs mere om afgræsningsperioder

November

Økologisk Investeringsstøtte – ansøgning om tilskud

November. Forventes mulighed for at søge 40% i tilskud til investeringer indenfor 6 indsatsområder. Ansøger skal være økolog, eller have ansøgt

om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, senest tre uger før, der søges om tilskud. Der skal være opnået økologisk autorisation, når

udbetalingsanmodningen indsendes. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen via Tast selv.

Læs mere om økologisk investeringsstøtte 2021

Ensilagesaft - udbringning på ubevoksede arealer

Fra 1. til 15. november må ensilagesaft udbringes på bar jord dvs. ubevoksede arealer, hvor der ikke er afgrøder den følgende vinter. Husk, der

må ikke være risiko for afstrømning.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

Fodergræs på lerjord – nedpløjning

Fra 1. november må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden 1. juni til 31. oktober. Økologiske bedrifter

er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra 1. november må der jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekarto�er

samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder. 

Læs mere i Vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde 

Fra 1. november må brak jordbearbejdes på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-4) må brak jordbearbejdes fra 1. januar.

Nedvisning er tilladt efter 31. december.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2022

Fast husdyrgødning / fast a�ald - udbringning 

1. november. Frist for at udbringe fast husdyrgødning m.v. på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det

nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på

vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. 

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

MFO – græsudlæg i majs

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette-2021/#c86433
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
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15. november. Frist for at høste majs for at græsudlægget kan tælle som MFO.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2022 

Ensilagesaft – forbud mod udbringning 

Fra 15. november til 1. februar må ensilagesaft ikke udbringes. Det er tilladt at udbringe ensilagesaft efter høst og til og med 15. november på

bevoksede marker. På bar jord må der udbringes ensilagesaft fra 1. til 15. november. Husk, der må ikke være risiko for afstrømning.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

December

Udegående dyr i vinterperioden 

Fra 1. december til 1. marts skal dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejrforhold, som

udgangspunkt have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

Læs mere om udegående dyr

Grundbetaling - udbetaling af støtte

Fra 1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2022.

Miljø- og Økologiordninger - udbetaling af støtte

Fra 1. december begynder udbetaling af tilskud for tilsagnsåret 2021-22 i de 3- og 5-årige ordninger. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2023.

Læs mere om miljø- og økologiordninger

Oversigt over datoer og frister 2021 Fold alle ud

Januar

Braklagte arealer

Fra 1. januar til 31. december må landbrugsarealer i omdrift, der er taget ud af landbrugsmæssig produktion i hele kalenderåret, ikke:

Afgræsses

Slættes

Sprøjtes eller gødskes

Anvendes til landbrugsmæssig opbevaring af fx halmballer og ensilagestakke

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2021

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde

Fra 1. januar må der jordbearbejdes og nedvisnes på sandjord (JB 1-4).

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2021

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_grundbetaling_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_grundbetaling_2021.pdf
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Blomster- og bestøverbrak – etablering

Fra 1. januar til 30. april kan der etableres blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2021

GHI – opdatere besætningsoplysninger

31. januar. Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotikakontrol.

Læs mere om GHI

Februar

Miljø- og Økologiordninger - udbetaling af støtte

Fra februar begynder udbetaling af tilskud for tilsagnsåret 2019-20 i de 5-årige ordninger. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2021.

Læs mere om miljø- og økologiordninger

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. februar må der ske jordbearbejdning på alle jordtyper. Dog gælder særlige regler for kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha samt for

visse arealer, der skråner mere end 12 grader.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Slut på forbud mod omlægning af fodergræs

Fra 1. februar må fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-257 og 260-263 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs dog omlægges fra 1. november.

Kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha må først omlægge fodergræs fra 1. marts. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af

fodergræs.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og a�ald

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og handelsgødning (dog først fra 1. marts for

græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb,

dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket

jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Flydende husdyrgødning – krav om nedfældning eller forsuring

Fra 1. februar skal �ydende husdyrgødning nedfældes på arealer uden etablerede afgrøder til høst og til fodergræs. Økologiske bedrifter er

undtaget i perioden 1. februar til 1. maj på fodergræsarealer. Teknologier, der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste, kan anvendes som

alternativ til nedfældning i fodergræs og under visse betingelser på arealer uden afgrøder til høst. Forsuring er dog ikke tilladt for økologer. Husk,

der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15

cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

Fra 1. februar til 16. april er det muligt at søge tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer på marker i et kystvandopland med

indsatsbehov i ordningen målrettet kvælstofregulering. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 16. april. Økologer og

bedrifter, der har ansøgt om autorisation pr. 1. februar 2021 kan ikke søge tilskud. Efter 16. april kan det tilmeldte areal med målrettede

efterafgrøder ikke nedskrives, men der kan ændres i placering af tilsagnsmarker indenfor ID15-området og i valg af virkemiddel på marken frem til

10. september - dog ikke alternativet nedsat N-kvote.

Læs mere om tilskud til målrettet kvælstofregulering

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_grundbetaling_2021.pdf
https://landbrugsindberetning.dk/ghi/chr/besaetninger/omChrBesaetning.jsp?org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=6
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/maalrettet-kvaelstofregulering-2021/
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Fællesskema 2021 åbner i Tast selv-service for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte
til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m.

1. februar åbner tast selv-service for:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO-arealer

Ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger

Anmodning om udbetaling af tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (20-årige tilsagn)

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 16. april.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 og i brugerguides

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

Fra 1. februar til 11. maj er det muligt at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2021 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder

slagteriets indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere i Landbrugsstyrelsens Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

Fra 1. februar til 16. april er det muligt at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra national reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgningen senest 16. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2021

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder

1. februar åbner tast selv-service for indberetning af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230 kg N/ha

anvendes, eller der ansøges om Økologisk arealtilskud. Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 16. april.

Siden ”Opgørelse af efterafgrøder 2020/21” skal udfyldes, og der skal tilknyttes markkort, hvis der er efterafgrødekrav i 2020/21.

Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 1. maj.

Siderne ”Markplan efterafgrøder 2021” og ”Opgørelse 2021/22” skal indsendes senest 10. september ved krav om pligtige-, husdyr- og

målrettede efterafgrøder i efteråret 2021. Der kan indsendes ændringer til disse sider frem til 10. september.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2021

Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

Fra høst til 15. februar det følgende år må sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 ikke pløjes, på arealer: 

Med en hældning på minimum 12 grader og 

Med høj erosionsrisiko og 

Er beliggende i markblok 

Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlagt i IMK: GLM jorderosion.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2021 – område 1, side 105

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/slagtepraemie-for-kvier-tyre-og-stude/#c22832
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2021.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2021_omraade_1_-_til_hjemmesiden.pdf
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Fra 16. februar er det muligt at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal

modtage ansøgning via Tast selv-service senest 6. april.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Marts

Økologiske læggekarto�er - ansøgning om dispensation

1. marts. Frist for at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale. Dispensation gives som udgangspunkt ikke herefter. Der kan

undtagelsesvis søges dispensation, hvis et parti er kasseret. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via OrganicXseeds senest 1. marts.

Læs mere om læggekarto�er til økologisk landbrug

Udbringning af husdyrgødning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

Fra 1. marts er det tilladt at udbringe husdyrgødning på græsarealer i omdrift, også selvom arealet pløjes.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Omlægning af græs og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

Fra 1. marts til 1. juni er det tilladt at nedpløje græsarealer i omdrift. Senest 3 uger efter ompløjning skal der etableres en afgrøde med højt

kvælstofoptag og lang vækstsæson. Fra 1. marts er det tilladt at nedvisne eller nedpløje græsefterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder i majs

Fra 1. marts må lovpligtige efterafgrøder (græsudlæg) i majs destrueres.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021

GUDP – ansøgning om støtte

2. marts. Frist for at søge om støtte i den første af to runder i 2020 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP). Landbrugsstyrelsen

skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00. Forventet frist for ansøgning i runde II er 2. september kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 5. marts til 11. maj er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige

lavbundsjorder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 11. maj.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

Fra 15. marts til 31. juli er der forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok (KO-krav

1.38). Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2021 – område 1, side 107

Gødnings- og husdyrindberetning/Gødningsregnskab for planperioden 2019/2020

31. marts. Frist for at indberette Gødnings- og Husdyrindberetning elektronisk på landbrugsindberetning.dk. Desuden skal

fødevarekædeoplysninger opdateres samt indberetning af modtaget OGJ (Organiske Gødningsstoffer og Jord-forbedringsmidler med animalsk

indhold).

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Sprøjtejournal - indberetning for 2019/2020

https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/b/b/b/planter_laggekartofler_til_okologisk_landbrug
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2021_omraade_1_-_til_hjemmesiden.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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31. marts. Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2019/2020 via landbrugsindberetning.dk. Økologer, der har svaret NEJ i

Fællesskemaet på spørgsmålet om de anvender sprøjtemidler på bedriften, behøver ikke indsende sprøjtejournal.

Læs mere om indberetning af sprøjtejournal

IPM-skema – indberetning for 2019/2020

Frist for indberetning af IPM-skema til Miljøstyrelsen. Økologer er fritaget.

Læs mere om indberetning af IPM-skema

Økologi - gødningsopgørelse ved samtidig drift

31. marts. Frist for at udarbejde gødningsopgørelse for 2019/2020 for bedrifter med tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en

konventionel enhed. Gødningsopgørelsen skal opbevares på bedriften og fremvises ved kontrol.

Læs mere om gødningsopgørelse

April

Slåning af forårsbrak

Fra 1. til 30. april skal brak og MFO-bræmmer anmeldt med forårsslåning slås mindst en gang. Husk forbud mod slåning i perioden 1. maj til 31.

juli.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

6. april. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgning via Tast selv-service senest 6. april.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Privat urørt skov

Fra 15. april til 15. juni er det muligt at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at

beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 15.

juni kl. 23:59.

Læs mere om privat urørt skov

Økologi - afgræsningsperiode 

Fra 15. april til 1. november skal økologiske dyr være på græs, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det.

Mindst 6 timer per dag, indenfor perioden. Årsag til senere udbinding noteres i logbogen. Der er undtagelser for blandt andet små kalve og

slagtesvin.

Læs mere om økologisk afgræsningsperiode

Minivådområder – tilskud til etablering

Fra 16. april til 14. september er det muligt at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede

områder. Få hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 14.

september.

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

20. april (ny dato). Frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet, hvor de målrettede efterafgrøder skal indberettes. Efter 20. april kan det

tilmeldte areal med målrettede efterafgrøder ikke nedskrives, men der kan ændres i valg af alternativer og efterafgrøder frem til 10. september -

dog ikke alternativet nedsat N-kvote.

Læs mere om Tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021

https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji/
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jan/landmaend-og-gartnere-skal-udfylde-ipm-skema-for-at-begraense-brugen-af-sproejtemidler-1/?utm_medium=nyhedsmail&utm_source=20210118_Nyheder%20om%20landbrug:%20Landm%C3%A6nd%20og%20gartnere%20skal%20udfylde%20IPM-skema%20for%20at%20begr%C3%A6nse%20brugen%20af%20spr%C3%B8jtemidler&utm_campaign=Nyheder%20om%20landbrug:%20Landm%C3%A6nd%20og%20gartnere%20skal%20udfylde%20IPM-skema%20for%20at%20begr%C3%A6nse%20brugen%20af%20spr%C3%B8jtemidler
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskudsguide/maalrettet-kvaelstofregulering-2021/
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Fællesskema 2021 for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede
landbrugere, ø-støtte m.m.

20. april (ny dato). Frist for rettidig indsendelse i Tast selv-service:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO arealer 

Ansøgning om Målrettede efterafgrøder

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger

Ansøgning om ø-støtte

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 20. april.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2021

20. april (ny dato). Frist for rettidig indsendelse:

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes senest 20. april, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230 kg

N/ha anvendes eller der ansøges om Økologisk arealtilskud.

Alle øvrige, der er tilmeldt register for gødningsregnskab skal indsende siderne senest 10. september.

Fristen for siderne ”Markplan efterafgrøder 2021 og ”Opgørelse 2021/22” er ligeledes 10. september.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2021

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

20. april (ny dato). Frist for at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra National Reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen

senest 20. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2021

Grundbetaling - overdragelse af rettigheder

20. april (ny dato). Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i år. Rettigheder kan overdrages frem

til 11. maj, hvis erhverver indsender Fællesskema 2021. Husk dog altid rådighed over arealet 20. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2021

Økologisk biavl – ansøgning og indberetning

20. april (ny dato). Frist for at søge om godkendelse af den økologiske bigårds placering og for den årlige indberetning via Tast selv-service.

Læs mere om økologisk biavl og se bikort

Økologisk Investeringsstøtte – ansøgning om tilskud

Fra 29. april til 4. juni er det muligt at søge 40% i tilskud til investeringer indenfor 6 indsatsområder. Ansøger skal være økolog, eller have ansøgt

om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, senest tre uger før, der søges om tilskud. Der skal være opnået økologisk autorisation, når

udbetalingsanmodningen indsendes. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen via Tast selv-service senest 4. juni.

Læs mere om økologisk investeringsstøtte 2021

Markblokændringer

26. april. Frist for at sende ændringer til markblokke, hvis ændringerne skal registreres inden fristen for at indsende ændringer til Fællesskemaet.

Læs mere i dette faktaark: Husk at få opdateret din markblok

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2021.pdf
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/oekologisk-biavl/#c32517
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette-2021/#c86433
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Faktaark_-_Aendringer_og_IMK_i_2021.pdf


06.12.2022 08.11 Vigtige datoer og frister for tilskud i landbrugsordningerne

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/d/c/okologi_vigtige_datoer_og_frister_for_tilskud_i_landbrugsordningerne 24/55

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud

30. april. Frist for at søge om tilskud til efterårsplantning. Planterne leveres i november. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til

kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Læs mere om tilskud til at plante for vildtet

Blomster- og bestøverbrak – etablering 

30. april. Frist for at etablere blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

MFO-bræmme, blomsterblanding

30. april. Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Grundbetaling - slåning af brak

30. april er frist for at slå brakarealer og MFO-bræmmer med forårsslåning. Vær opmærksom på, at brakarealer ikke må slås i perioden 1. maj til

31. juli.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Maj

Målrettet kvælstofregulering – obligatorisk krav

Maj. Et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder bliver beregnet og meldt ud i løbet af maj-juni måned.

Læs mere om målrettet kvælstofregulering 

Grundbetaling – slåningsforbud af brak og MFO-bræmmer

Fra 1. maj til 31. juli er der forbud mod slåning og afgræsning af brak og slåning af MFO-bræmmer. Undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved

selektiv bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Økologi – afgræsning småkalve 

Fra 1. maj til 1. september skal økologiske kalve mellem 4 og 6 måneder have adgang til græsning, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og

dyrenes fysiske kondition tillader det. For kreaturer over 6 mdr. er afgræsningsperioden normalt 15. april til 1. november.

Læs mere om afgræsning af småkalve

Pleje af græs- og naturarealer

Fra 1. maj til 20. juni er slåning af tilsagnsarealer med forpligtigelse til afgræsning og slæt forbudt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

17. maj (ny dato). Frist for at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2020 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder slagteriets

indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere i Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – visse ændringer

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/maalrettet-kvaelstofregulering/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/slagtepraemie-for-kvier-tyre-og-stude/#c22832
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17. maj (ny dato). Frist for visse ændringer af oplysninger i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at nedjustere anmeldte arealer, forudsat

der ikke er anmeldt kontrol.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – forsinket ansøgning

17. maj (ny dato). Ansøgninger om grundbetaling og indsendelse af markkort m.m., der modtages i Landbrugsstyrelsen efter denne dato, bliver

afvist.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Grundbetaling – overdragelse af rettigheder

17. maj (ny dato). Frist for at overdrage betalingsrettigheder som en ændring til et indsendt Fællesskema 2021. Husk dog altid rådighed over

arealet 20. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2021

Producentskifte – Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud

17. maj (ny dato). Frist for at indsende producentskifte for tilsagn om Økologisk Arealtilskud (type 36/37) og for Pleje af græs- og naturarealer

(type 66/67) for arealer der er overdraget i perioden 2. maj 2020 til 20. april 2021. Det gælder både producentskifter med og uden overdragelse

af tilsagn (”hvide”/”blå”). Husk dog altid rådighed over arealet 20. april.

Husk også, at producentskifte af økologisk autorisation og -status skal indsendes hurtigst muligt efter tidspunktet for overdragelsen – eller helst

inden overdragelsesdatoen.

Læs mere om producentskifte for miljø- og økologiordninger

Pleje af græs- og naturarealer

17. maj (ny dato). Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset på eksisterende tilsagn, hvis det er muligt at vælge mellem

begge forpligtelser i tilsagnet. Frist for at søge om nedsat græsningstryk. Frist for at ændre i Fællesskemaet.

Læs mere om pleje af græs- naturarealer

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

11. maj. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 11. maj.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Grundbetaling – omdriftsgræs

Fra 15. maj til 25. oktober skal arealer med omdriftsgræs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Grøn støtte – afgrødekategori

Fra 15. maj til 25. juli er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Græsmarker – nedpløjning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

31. maj. Frist for at pløje omdriftsgræsmarker på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha. Efter fristen og frem til 1. marts året efter er det

ikke tilladt at pløje.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021

Fodergræs – nedpløjning

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2021/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2021.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/#c62511
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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31. maj er frist for at nedpløje fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-257 og 260-263. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden fra 1.

juni til 31. oktober. På JB 1-6 og JB 10–11 må fodergræs ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 31. januar. Fodergræs, der omlægges til fodergræs,

må dog omlægges til og med 14. august.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021

Juni

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 1. juni til 31. august skal der til enhver tid gå mindst 1,2 storkreaturer/ha på arealet, medmindre der er godkendt et lavere græsningstryk for

arealet, hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk. I den periode må arealet ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform

eller med andre tilsagnshaveres marker.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Grundbetaling - slåning af græs

Fra 1. juni til 25. oktober skal græs i omdrift og permanent græs slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Grundbetaling - permanente græsarealer

Fra 1. juni til 25. oktober skal arealer med permanent græs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til

slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs 

Fra 1. juni til 15. september skal græsarealer med tilsagn om Økologisk Arealtilskud udnyttes ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i

perioden, eller hvis det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om krav til arealer med græs med Økologisk Arealtilskud

Økologisk Investeringsstøtte – ansøgning om tilskud

4. juni. Frist for at søge 40% i tilskud til investeringer indenfor 6 indsatsområder. Ansøger skal være økolog, eller have ansøgt om autorisation til

økologisk jordbrugsproduktion, senest tre uger før, der søges om tilskud. Der skal være opnået økologisk autorisation, når

udbetalingsanmodningen indsendes. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen via Tast selv-service senest 4. juni.

Læs mere om økologisk investeringsstøtte 2021

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 4. juni til 7. september er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på

kulstofrige lavbundsjorder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 7. september.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

Fra 4. juni til 7. september er det muligt at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 2).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 7. september.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Privat urørt skov

15. juni. Frist for at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte

naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 15. juni kl.

23:59.

Læs mere om privat urørt skov

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-investeringsstoette-2021/#c86433
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/
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Pleje af græs- og naturarealer - slåning 

Fra 21. juni til 31. august (for tilsagn fra 2014 og før) og til 15. september (for tilsagn fra 2015 og frem) skal arealer med forpligtigelse til slæt slås.

Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. På tilsagn fra 2015 og frem, må der ikke foretages en

�adedækkende afpudsning. Det er dog tilladt at supplere afgræsningen med et slæt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

MFO – græsudlæg i korn og majs 

30. juni er frist for at etablere MFO-græsudlæg i korn og majs. Korn skal høstes senest 20. august, for at græsudlægget kan tælle som MFO, der kan

søges om udsættelse frem til 7. september ved afkrydsning i GKEA senest 10. september, så udsættes destruktionsfristen til 2. november.

Græsudlægget må tidligst destrueres 20. oktober/2. november. Majs skal høstes senest 15. november for at græsudlægget kan tælle som MFO.

MFO-græsudlægget må tidligst destrueres 8 uger efter høst. Fra høst af hovedafgrøden og frem til destruktionsfristen må der ikke anvendes

plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2021 

MFO-blandinger

30. juni. Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20.

oktober.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2021 

Grundbetaling - udbetaling af støtte

30. juni. Frist for udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen for 2020.

Slagtepræmier - udbetaling

30. juni. Frist for udbetaling af slagtepræmier for 2020.

Juli

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Fra 1. juli til 31. august er det muligt at søge tilskud til permanent ekstensivering af arealer, der ligger i direkte tilknytning til et- eller �ere af de

udpegede habitatnaturtyper i de speci�kt udpegede Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 31. august.

Læs mere om sammenhængende arealer

Grundbetaling - nedvisning af brakarealer forud for såning af en vinterafgrøde

Fra 1. juli må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, nedvisnes. Omlægningen af brakarealet

erstatter aktivitetskravet. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i

forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Privat skovrejsning – tilskud til etablering

Fra 1. juli til 30. september er det muligt at søge tilskud til etablering af ny skov på privatejet landbrugsjord, som omfatter mindst 2,00 ha

tilplantede arealer. 

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 30. september.

Læs mere i tilskudsguiden om Tilskud til privat skovrejsning

Mellemafgrøder – etablering

20. juli er frist for at etablere mellemafgrøder som alternativ til husdyr-, pligtige og målrettede efterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/sammenhaengende-arealer/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-privat-skovrejsning/#c62921
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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Grøn støtte – afgrødekategori 

25. juli. Det er afgrøden på arealet fra 15. maj til 25. juli, der tæller som afgrødekategori ift. de grønne krav.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2021 

Slut med forbud mod begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

31. juli. Buskads og træer på landbrugsarealer beliggende i markblok må ikke beskæres i fuglenes yngletid fra 15. marts til 31. juli (KO-krav 1.38).

Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2021 – område 1, side 107 

Jordprøver på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

31. juli. Frist for at udtage jordprøver på kvægundtagelsesbrug, der for fjerde år i træk bruger op til 230 kg N/ha.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Husdyrgødning – lager

31. juli. Frist for at søge om dispensation om slutlager for husdyrgødning (50 procent-reglen). Landbrugsstyrelsen skal modtage

dispensationsansøgningen inden planperioden udløber.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Gødningsåret 2020/2021 slutter (Planperioden) 

31. juli. Afgrøder, som gødskes i den forlængede planperiode (august og september) og høstes i efteråret, for eksempel græs, regnes dog med til

planperioden 2020/2021. Husk, at arealer, som bedriften råder over 31. juli, indgår i kvoten for planperioden 2020/2021. 

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder – rådighed over areal 31. juli

Husk, at pligtige og husdyrefterafgrøder kun kan anmeldes og udlægges på arealer, som bedriften råder over 31. juli. Husk, at arealer, som

bedriften råder over 31. juli, indgår i efterafgrødegrundareal for beregning af krav om pligtige-, husdyr- og obligatoriske efterafgrøder i efteråret

2021.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Register for Gødningsregnskab – tilmelding for planperioden 2020/21 

31. juli. Frist for at nye virksomheder kan tilmeldes registeret for afgiftsfritagelse for planperioden 2020/2021. Ved skift af CVR-nummer, skal

dette tilmeldes. Disse regler gælder også for Økologiske virksomheder. Vær opmærksom på, at økologiske bedrifter med tillæg for reduceret

kvælstoftilførsel (65 kg N/ha) skal være tilmeldt. 

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

August

Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra høst til 1. november er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 5-6 og JB 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning. Fra høst til

1. oktober er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 7-9. 

Fra høst til 1. februar er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 1 - 4.  

Vær opmærksom på, at der �ndes en række undtagelser fra forbuddet, herunder er autoriserede økologiske bedrifter undtaget samt bl.a. arealer

med lovpligtige efterafgrøder, roer, kolbe/kernemajs, visse gartneriafgrøder. 

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2021 til 31. juli 2021

Forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2021_omraade_1_-_til_hjemmesiden.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
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Fra høst til 15. februar det følgende år må pløjning af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 ikke foretages på arealer beliggende i

markblok:

Med en hældning på minimum 12 grader og

med høj erosionsrisiko

Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlag i IMK: ”GLM jorderosion”.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2021 – område 1, side 105

Ensilagesaft - udbringning på bevoksede arealer

Fra høst til 15. november er det tilladt at udbringe ensilagesaft på bevoksede marker eller marker, hvor der skal være vintersæd. Dvs. arealer, hvor

der er afgrøder den følgende vinter (hvor der etableres en afgrøde i efteråret) eller som er bevokset dvs. hvor der er en afgrøde med

gødningsbehov.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Grundbetaling – brak og MFO-bræmmer sommerslåning 

Fra 1. august til 25. oktober skal brak og MFO-bræmmer, sommerslåning, slås mindst en gang.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Grundbetaling – brak der efterfølges af vintersæd

Fra 1. august må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, jordbearbejdes og tilsås. Det er

tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer,

der indgår i alternativer til pligtige- og målrettede efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Den forlængede planperiode starter 

Fra 1. august til 30. september har afgrøder, der høstes inden 31. december, mulighed for at blive tilført husdyrgødning, som indgår i

kvælstofkvoten for den afsluttede planperiode.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

1. august planperioden 2021/2022 begynder

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder - etablering 

1. august. Frist for at etablere målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger (minimum to arter), dog senest 20.

august for korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter, vårbyg, klinte, morgenfrue, hjulkrone.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

80 pct. efterafgrøder – såning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha 

1. august. Frist for at så græsudlæg og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med mere end 170 kg N/ha.

 Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Natura 2000-projekter – Rydning og forberedelse til afgræsning 

Fra 7. august til 17. september (forventet) er det muligt at søge om tilskud til projekter, som skal omfatte en af eller begge de to ordninger: 

Tilskud til rydning af træer og buske på tilgroede arealer, og til at fjerne materialet fra arealet. 

Tilskud til forberedelse til afgræsning omfatter nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. 

Læs mere om natura 2000 projekter

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2021_omraade_1_-_til_hjemmesiden.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/d/c/L%C3%A6s%20mere%20i%20Vejledning%20om%20regler%20for%20pligtige%20og%20husdyrefterafgr%C3%B8der%20og%20dyrkningsrelaterede%20tiltag%20for%20planperioden%202021/2022
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/rydning-og-forberedelse-til-afgraesning-i-natura-2000/
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Fodergræs – omlægning til fodergræs m.m. 

15. august er frist for at omlægge fodergræs til fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg. Økologer er undtaget fra forbud mod

omlægning af fodergræs. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for omdriftsgræs på kvægundtagelsesbrug, der kun må omlægges i

perioden 1. marts til 1 juni.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021

Fonden for Økologisk Landbrug – ansøgning til ordinær pulje  

13. august. Frist for at søge om tilskud til gennemførelse af projekter i 2022. Fonden skal modtage ansøgninger senest 13. august kl. 12.00.

Læs mere om ansøgning til Fonden for Økologisk landbrug

MFO-græsudlæg i korn

20. august. Frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Muligt at søge dispensation frem til 7. september ved

afkrydsning i GKEA senest 10. september, så udsættes destruktionsfristen til 2. november. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i perioden

fra høst til destruktionsfristen 20. oktober/2. november.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Efterafgrøder – etablering

20. august. Frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter,

vårbyg, klinte, hjulkrone, morgenfrue. Gælder for målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger. 

Mulighed for etablering frem til 7. september mod et træk i N-kvoten og ved indberetning i Tast selv-service senest 10. september. 

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022 

Pleje af græs- og naturarealer

31. august. Frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for tilsagn fra 2014 og før.

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 1. september er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer. Ved kontrol efter

fast græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 31. august.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Økologi - nedsat omlægningstid efter miljøordninger 

31. august. Frist for at søge om nedsat omlægningstid for arealer omfattet af visse miljøordninger (MVJ m.m.), hvis ordningen udløber 31. august

2020. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen, inden ordningen ophører.

Læs mere om nedsat omlægningstid

Husdyrgødning på græsarealer på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

Fra 31. august til 1. marts er der forbud mod at udbringe husdyrgødning på græsarealer på kvægbrug med op til 230 kg N pr. ha, hvis arealet skal

pløjes i samme planperiode. Udbringning må først ske fra 1. marts.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

31. august. Frist for at søge tilskud til permanent ekstensivering af arealer, der ligger i direkte tilknytning til et- eller �ere af de udpegede

habitatnaturtyper i de speci�kt udpegede Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 31. august.

Læs mere om sammenhængende arealer

September

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://oekologifonden.dk/om-fonden
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/sammenhaengende-arealer/
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Vandboringer - 25 m beskyttelseszone 

1. september. Frist for at søge om kompensation for forbud mod dyrkning indenfor 25 m ved vandboringer. Ansøgningen skal være skriftlig og

sendes til det pågældende vandværk og beløbet gælder for det forudgående dyrkningsår.

Læs mere om kompensation for 25 meter beskyttelseszonen

Gødning – indberetning af leverancer 

1. september. Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, kunstgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for

planperioden 2020/2021.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Økologi - afgræsning

Fra 1. september kan kalve under seks måneder holdes på stald.

Læs mere om afgræsning

Økologisk Arealtilskud – tilsagnsperioden begynder

1. september. Frist for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges et 3-årigt tilsagn fra 2021 om tilskud til

Økologisk Arealtilskud med tillæg. Tilsagnsperioden slutter 31. august 2024.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Pleje af græs og naturarealer – tilsagnsperioden begynder

1. september. Tilsagnsperioden begynder for de 5-årige tilsagn fra 2021 tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Tilsagnsperioden slutter 31.

august 2026.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

GUDP – ansøgning om støtte 

2. september. Frist for at søge om støtte i den anden af to runder i 2021 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

7. september. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige

lavbundsjorder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 7. september.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

7. september. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal

modtage ansøgning via Tast selv-service senest 7. september.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Efterafgrøder – tidlig såede vinterafgrøder som alternativ

7. september. Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige- og målrettede

efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 10. september.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2021 – indberetning af efterafgrøder

10. september. Frist for at indberette i Tast selv-service: 

https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/#c5462
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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Pligtige-, husdyr- og frivillige/obligatoriske målrettede efterafgrøder samt alternativer inklusiv eventuel udskudt sådato.

Opgørelse af efterafgrødekrav for efteråret 2021

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2021

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2021 – indberetning af kvote

10. september. Frist for at indberette markkort, markplan pr. 31. juli og gødningskvote i Tast selv-service for alle der er tilmeldt Register for

gødningsregnskab.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2021

Minivådområder – tilskud til etablering

14. september. Frist for at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede områder. Få hjælp til

ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 14. september.

Læs mere om tilskud til etablering af minivådområder

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter

Fra 15. september til 31. oktober er det muligt at søge tilskud til  multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med

fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur,

økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgningsskema og bilag senest 31. oktober. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

Pleje af græs- og naturarealer 

15. september. Frist for at overholde betingelserne for synligt afgræsset (dog 31. august for gamle MVJ-tilsagn). Husk, at give besked eller søge

dispensation hos Landbrugsstyrelsen, hvis det ikke er muligt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs 

15. september. Frist for at udnytte græsarealer ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i perioden fra 1. juni til 15. september, eller hvis

det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Mellemafgrøder – nedmuldning 

Fra 20. september må mellemafgrøder nedmuldes. Skal efterfølges af vintersæd.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Flydende husdyrgødning, �ydende a�ald, bundfald og vegetabilsk biomasse – udbringning  

30. september er frist for at udbringe �ydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul

sennep og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til og med 14. oktober.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

30. september slutter den forlængede planperiode 2020/2021

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Privat skovrejsning – tilskud til etablering

30. september. Frist for at søge tilskud til etablering af ny skov på privatejet landbrugsjord, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer. 

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 30. september.

Læs mere i tilskudsguiden om Tilskud til privat skovrejsning

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder-gkea/
https://lbst.dk/tilskudsguide/minivaadomraader-2021/
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/9-drift-og-vedligeholdelse/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-privat-skovrejsning/#c62921
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Oktober

Tilsagnsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tilsagn

Fra 1. oktober til 3. december er det muligt at søge om nye 3-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Bemærk, at frist for

ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges tilsagn til, er 1. september. Landbrugsstyrelsen skal modtage det

digitale Tilsagnsskema via Tast selv senest 3. december.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Udbringning af kvælstofholdig kunstgødning i efteråret

Hovedreglen: I perioden fra efter høst til 1. februar må der ikke udbringes kvælstofholdig kunstgødning. 

Undtagelser: Fra høst og frem til 1. oktober må der udbringes op til 15 kg N fra kunstgødning ved etablering af vintersæd. Der skal foreligge en

erklæring på bedriften.

Ligeledes må der i perioden fra efter høst til før 1. oktober udbringes kvælstofholdig kunstgødning på etablerede overvintrende fodergræsmarker,

arealer hvor der den følgende vinter skal være vinterraps - samt hvor der senest den 20. august etableres grøngødning med gul sennep eller

olieræddike i renbestand eller blanding forud for sukkerroer på kontakt. 

Fra høst til før 15. oktober må der på arealer med frøgræs på kontrakt udbringes kvælstofholdig kunstgødning 

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

Fra 1. oktober til 3. december er det muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal

modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv.

Læs mere om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra 1. oktober må der jordbearbejdes på JB 7-9. Ukrudt og spildfrø må nedvisnes fra 1. oktober på alle arealer omfattet af forbuddet.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde 

Fra 1. oktober må brak jordbearbejdes på JB 7-9. Nedvisning er tilladt efter 31. december. Vær opmærksom på, at brak anmeldt som alternativ til

efterafgrøder først må destrueres 20. oktober.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Fast husdyrgødning / fast a�ald - udbringning 

Fra 20. oktober til 1. november må fast husdyrgødning udbringes på arealer med lovpligtige efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter

udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller

snedækket jord. 

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Målrettede efterafgrøder 

Fra 20. oktober må målrettede efterafgrøder nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for målrettede efterafgrøder i majs. 

Læs mere om målrettede efterafgrøder

Pligtige og husdyrefterafgrøder 

Fra 20. oktober må pligtige efterafgrøder nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de

80 pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha. Blandinger med kvælstoffikserende arter må først destrueres 1. februar.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-fleraarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://sp.landbrugsinfo.dk/regelinfo/bek/Sider/bek20211551.aspx?_ga=2.262607241.443461763.1633329875-1648005933.1623663796
https://lbst.dk/tilskudsguide/maalrettet-kvaelstofregulering-2021/
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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MFO-efterafgrøder

Fra 20. oktober må MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst og MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august destrueres.

MFO-græsudlæg i majs må dog først destrueres 8 uger efter høst af majsen. Blandinger med kvælstoffikserende arter må først destrueres 1.

februar. Hvis der er gjort brug af muligheden for �eksible etableringsfrister, så er destruktionsfristen for MFO-efterafgrøder udskudt.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2021 

Grundbetaling - slåning af græs og slåningsbrak 

25. oktober er frist for at slå græs, brak og MFO-bræmmer Græsarealer skal slås mindst én gang i perioden 1. juni til 25. oktober. Slåningsbrak skal

slås mindst én gang i en af perioderne 1. – 30. april (forårsslåning) eller 1. august til 25. oktober (sommerslåning).

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021

Multifunktionel jordfordeling – tilskud til at gennemføre projekter 

31. oktober. Frist for at søge tilskud til  multifunktionelle projekter, der skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent

drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug,

friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningsskema og bilag senest

31. oktober. 

Læs mere om multifunktionel jordfordeling 

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud 

31. oktober. Frist for at søge om tilskud til forårsplantning (udlevering 1.-15. april). For efterårsplantning er fristen 30. april. Ansøgning til

vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder. Naturstyrelsen

Nordsjælland skal modtage ansøgningen senest 31. oktober.

Læs mere om at plante for vildtet

Økologi – afgræsningsperioden slutter 

31. oktober. Sommer-/afgræsningsperioden slutter og økologiske dyr må holdes på stald. Kalve under seks måneder kan dog holdes på stald fra 1.

september.

Læs mere om afgræsningsperioder

November

Ensilagesaft - udbringning på ubevoksede arealer

Fra 1. til 15. november må ensilagesaft udbringes på bar jord dvs. ubevoksede arealer, hvor der ikke er afgrøder den følgende vinter. Husk, der

må ikke være risiko for afstrømning.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

Fodergræs på lerjord – nedpløjning

Fra 1. november må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden 1. juni til 31. oktober. Økologiske bedrifter

er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder 

Fra 1. november må der jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekarto�er

samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder. 

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2021/2022

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde 

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://lbst.dk/tilskudsguide/multifunktionel-jordfordeling/#c70074
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://sp.landbrugsinfo.dk/regelinfo/bek/Sider/bek20211551.aspx?_ga=2.262607241.443461763.1633329875-1648005933.1623663796
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/e/b/godskning_viden_om_godningsplanlagning_regler_efterafgroder
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Fra 1. november må brak jordbearbejdes på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-4) må brak jordbearbejdes fra 1. januar.

Nedvisning er tilladt efter 31. december.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling og grøn støtte 2021 

Fast husdyrgødning / fast a�ald - udbringning 

1. november. Frist for at udbringe fast husdyrgødning m.v. på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det

nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på

vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. 

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9

MFO – græsudlæg i majs

15. november. Frist for at høste majs for at græsudlægget kan tælle som MFO.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2021 

Ensilagesaft – forbud mod udbringning 

Fra 15. november til 1. februar må ensilagesaft ikke udbringes. Det er tilladt at udbringe ensilagesaft efter høst og til og med 15. november på

bevoksede marker. På bar jord må der udbringes ensilagesaft fra 1. til 15. november. Husk, der må ikke være risiko for afstrømning.

Læs mere i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9 

December

Udegående dyr i vinterperioden 

Fra 1. december til 1. marts skal dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejrforhold, som

udgangspunkt have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

Læs mere om udegående dyr

Grundbetaling - udbetaling af støtte

Fra 1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2022.

Oversigt over datoer og frister 2020 Fold alle ud

Januar - December

Januar

Braklagte arealer

Fra 1. januar til 31. december må landbrugsarealer i omdrift, der er taget ud af landbrugsmæssig produktion i hele kalenderåret, ikke:

Afgræsses

Slættes

Sprøjtes eller gødskes

Anvendes til landbrugsmæssig opbevaring af fx halmballer og ensilagestakke.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://sp.landbrugsinfo.dk/regelinfo/bek/Sider/bek20211551.aspx?_ga=2.262607241.443461763.1633329875-1648005933.1623663796
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://sp.landbrugsinfo.dk/regelinfo/bek/Sider/bek20211551.aspx?_ga=2.262607241.443461763.1633329875-1648005933.1623663796
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
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Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde

Fra 1. januar må der jordbearbejdes og nedvisnes på sandjord (JB 1-4).

Læs mere om direkte arealstøtte?

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020

Blomsterbrak – etablering

Fra 1. januar til 30. april kan blomsterbrak etableres med forårspløjning.

Læs mere om direkte arealstøtte?

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

30. januar. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 30. januar 2020.

Læs mere om tilskud til lavbundsprojekter på lbst.dk

GHI – opdatere besætningsoplysninger

31. januar. Frist for at opdatere antal dyr i besætningerne, der skal bruges som basis for afgiften for dyrevelfærds- og antibiotikakontrol.

Læs mere om indberetning af besætning

Mindre vådområder og vandhuller - tilskud til etablering under jagttegnsmidler

31. januar. Frist for at søge tilskud til mindre vådområder på jord i omdrift og i skove fra Naturstyrelsen Fyn. Det påhviler ejeren selv at indhente

tilladelser til etableringen af vådområdet efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af

ansøgningsskemaet.

Læs mere om tilskud til vådområder og vandhuller på naturstyrelsen.dk

Sidst opdateret 31. januar 2020

Februar

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. februar må der ske jordbearbejdning på alle jordtyper. Dog gælder særlige regler for kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha samt for

visse arealer, der skråner mere end 12 grader. 

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Slut på forbud mod omlægning af fodergræs

Fra 1. februar må fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-257 og 260-263 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs dog omlægges fra 1. november.

Kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha må først omlægge fodergræs fra 1. marts. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af

fodergræs.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og a�ald

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og handelsgødning (dog først fra 1. marts for

græsarealer i omdrift, der omlægges, på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha). Husk, der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb,

dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15 cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket

jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Flydende husdyrgødning – krav om nedfældning eller forsuring

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://landbrugsindberetning.dk/ghi/chr/besaetninger/omChrBesaetning.jsp?org.apache.struts.taglib.html.TOKEN=6
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/vaadomraader-og-vandhuller-jagttegnsmidler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
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Fra 1. februar skal �ydende husdyrgødning nedfældes på arealer uden etablerede afgrøder til høst og til fodergræs. Økologiske bedrifter er

undtaget i perioden 1. februar til 1. maj på fodergræsarealer. Teknologier, der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste, kan anvendes som

alternativ til nedfældning i fodergræs og under visse betingelser på arealer uden afgrøder til høst. Forsuring er dog ikke tilladt for økologer. Husk,

der ikke må være risiko for afstrømning til vandløb, dræn mv. samt at der er forbud mod udbringning på vandmættet, oversvømmet, frossen (15

cm optøet jord, nattefrost dog ok) eller snedækket jord samt på arealer, der skråner mere end 6 grader ned mod vandløb mv.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

Fra 3. februar til 1. maj er det muligt at søge tilskud til etablering af efterafgrøder og alternativer på marker i et kystvandopland med indsatsbehov

i ordningen målrettet kvælstofregulering. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 1. maj. Økologer og bedrifter, der

har ansøgt om autorisation pr. 1. februar 2020 kan ikke søge tilskud. Efter 1. maj kan det tilmeldte areal med målrettede efterafgrøder ikke

nedskrives, men der kan ændres i placering af tilsagnsmarker indenfor ID15-området og i valg af virkemiddel på marken frem til 10. september -

dog ikke alternativet nedsat N-kvote. 

Læs mere om tilskud til målrettet kvælstofregulering

Fællesskema 2020 åbner i Tast selv-service for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte
til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte, målrettede efterafgrøder m.m.

3. februar åbner tast selv-service for:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO-arealer• Ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger

Anmodning om udbetaling af tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (20-årige tilsagn)

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 1. maj.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 og i Landbrugsstyrelsens brugerguides

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

Fra 3. februar til 26. maj er det muligt at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2020 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder

slagteriets indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere  i Landbrugsstyrelsens Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

Fra 3. februar til 1. maj er det muligt at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra national reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgningen senest 1. maj.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2020

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder

3. februar åbner tast selv-service for indberetning af skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230 kg N/ha

anvendes, eller der ansøges om Økologisk arealtilskud. Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 1. maj.

Siden ”Opgørelse af efterafgrøder 2019/20” skal udfyldes, og der skal tilknyttes markkort, hvis der er efterafgrødekrav i 2019/20.

Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 1. maj.

Siderne ”Markplan efterafgrøder 2020” og ”Opgørelse 2020/21” skal indsendes senest 10. september ved krav om pligtige-, husdyr- og

målrettede efterafgrøder i efteråret 2020. Der kan indsendes ændringer til disse sider frem til 10. september.

Læs mere  i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 og Quickguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/efterafgroeder-i-maalrettet-kvaelstofregulering/#c53702
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/vejledninger-og-brugerguides/
https://lbst.dk/tilskudsguide/slagtepraemie-for-kvier-tyre-og-stude/#c22832
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Brugerguide_til_skemaet_Goedningskvote_og_Efterafgroeder_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Selvbetjening/Kom_i_gang/Quickguide_til_Goedningskvote_og_efterafgroedeskemaet_2020.pdf
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Slut på forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

Fra høst til 15. februar det følgende år må sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m  ikke pløjes, på arealer:

med en hældning på minimum 12 grader og med høj erosionsrisiko og er beliggende i markblok

Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlag i IMK: GLM jorderosion.

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2020 – område 1, side 108

GUDP – ansøgning om støtte

26. februar. Frist for at søge om støtte i den første af to runder i 2020 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00. Forventet frist for ansøgning i runde II er 5. september kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Minivådområder - tilskud til etablering

Fra 28. februar til 28. april er det muligt at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede

områder. Få hjælp til ansøgningen via en oplandskonsulent. For økologiske bedrifter er det vigtigt, at projektperioden igangsættes fra 1.

september 2020 og ikke ved indgivelse af ansøgningen. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 28. april.

Læs mere om tilskud til minivådområder

Marts

Økologiske læggekarto�er - ansøgning om dispensation

1. marts. Frist for at søge om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale. Dispensation gives som udgangspunkt ikke herefter. Der kan

undtagelsesvis søges dispensation, hvis et parti er kasseret. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via OrganicXseeds senest 1. marts fra

2020.

Læs mere om dispensation til brug af ikke-økologisk læggemateriale

Udbringning af husdyrgødning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

Fra 1. marts er det tilladt at udbringe husdyrgødning på græsarealer i omdrift, også selvom arealet pløjes.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Omlægning af græs og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

Fra 1. marts til 1. juni er det tilladt at nedpløje græsarealer i omdrift. Senest 3 uger efter ompløjning skal der etableres en afgrøde med højt

kvælstofoptag og lang vækstsæson. Fra 1. marts er det tilladt at nedvisne eller nedpløje græsefterafgrøder.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder i majs

Fra 1. marts må lovpligtige efterafgrøder (græsudlæg) i majs destrueres.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

3. marts. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage

ansøgning via Tast selv-service senest 3. marts.

Læs mere om tilskud til etablering af kvælstof og fosforvådområder

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 6. marts til 28. april er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige

lavbundsjorder (runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 28. april.

Læs mere om lavbundsprojekter

2

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/arkiv_KO_myndigheder/vejledning_2020/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2020_omraade_1.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
https://lbst.dk/tilskudsguide/minivaadomraader-2019/
https://www.landbrugsinfo.dk/archived/3/1/b/oe-19-3901-skaerpet-praksis-for-dispensationer-til-ikke-okologiske-laeggek-2020
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/#c49273
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
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Begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

Fra 15. marts til 31. juli er der forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid på landbrugsarealer beliggende i markblok (KO-krav

1.38). Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Læs mere i Vejledning om krydsoverensstemmelse 2020 – område 1, side 110

Gødnings- og husdyrindberetning/Gødningsregnskab for planperioden 2018/2019

30. april. Frist for at indberette Gødnings- og Husdyrindberetning elektronisk på landbrugsindberetning.dk.

http://www.landbrugsindberetning.dk/ Desuden skal fødevarekædeoplysninger opdateres samt indberetning af modtaget OGJ (Organiske

Gødningsstoffer og Jordforbedringsmidler med animalsk indhold).

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Sprøjtejournal - indberetning for 2018/2019

30. april. Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2018/2019 via landbrugsindberetning.dk. Økologer, der har svaret NEJ i

Fællesskemaet på spørgsmålet om de anvender sprøjtemidler på bedriften, behøver ikke indsende sprøjtejournal.

Læs mere om indberetning af sprøjtejournal

Økologi - gødningsopgørelse ved samtidig drift

31. marts. Frist for at udarbejde gødningsopgørelse for 2018/2019 for bedrifter med tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en konventionel

enhed. Gødningsopgørelsen skal opbevares på bedriften og fremvises ved kontrol.

Læs mere om gødningsopgørelse

April

Grundbetaling – slåning af brak

Fra 1. til 30. april skal brak anmeldt med forårsslåning slås mindst en gang i denne periode.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Økologi - afgræsningsperiode

Fra 15. april til 1. november skal økologiske dyr være på græs, når vejrforhold, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det.

Mindst 6 timer per dag, indenfor perioden. Årsag til senere udbinding noteres i logbogen. Der er undtagelser for blandt andet små kalve og

slagtesvin.

Læs mere om økologisk afgræsningsperiode

Målrettet kvælstofregulering – tilskud

1. maj. Frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet, hvor de målrettede efterafgrøder skal indberettes. Efter 1. maj kan det tilmeldte areal med

målrettede efterafgrøder ikke nedskrives, men der kan ændres i valg af alternativer og efterafgrøder frem til 10. september - dog ikke alternativet

nedsat N-kvote.

Læs mere om tilskud til målrettet kvælstofregulering

Fællesskema 2020 for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede
landbrugere, ø-støtte m.m.

1. maj. Frist for rettidig indsendelse i Tast selv-service:

Indsendelse af markkort

Ansøgning om grundbetaling

Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO arealer Ansøgning om Målrettede efterafgrøder

Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere

Ansøgning om ø-støtte

Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/arkiv_KO_myndigheder/vejledning_2020/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2020_omraade_1.pdf
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji/
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/efterafgroeder-i-maalrettet-kvaelstofregulering/#c53702
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Ansøgning om ø-støtte

Indberetning om Økologisk jordbrugsproduktion

Indberetning af tilsagn under skovordningerne

Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 1. maj.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 og i Landbrugsstyrelsens brugerguides

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2020

1. maj. Frist for rettidig indsendelse:

Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes senest 1. maj, hvis kvægundtagelsesbestemmelsen, 230 kg N/ha

anvendes eller der ansøges om Økologisk arealtilskud.

Alle øvrige, der er tilmeldt register for gødningsregnskab skal indsende siderne senest 10. september.

Fristen for siderne ”Markplan efterafgrøder 2020” og ”Opgørelse 2020/21” er ligeledes 10. september.

Læs mere i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 og Quickguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder

1. maj. Frist for at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra National Reserve. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 17. april.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2020

Markblokændringer

11. maj. (Ny dato) Frist for at sende ændringer til markblokke, hvis ændringerne skal registreres inden fristen for at indsende ændringer til

Fællesskemaet.

Læs mere i dette faktaark: Husk at få opdateret din markblok

Grundbetaling - overdragelse af rettigheder

17. april. Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i år. Rettigheder kan overdrages frem til 12. maj,

hvis erhverver indsender Fællesskema 2020. Husk dog altid rådighed over arealet 1. maj.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud

30. april. Frist for at søge om tilskud til efterårsplantning. Planterne leveres i november. Ansøgning til vildtplantning forudsætter anmeldelse til

kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder.

Læs mere om tilskud til at plante for vildtet

Blomster- og bestøverbrak – etablering

30. april. Frist for at etablere blomster- og bestøverbrak med jordbearbejdning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

MFO-bræmme, blomsterblanding

30. april. Frist for at etablere blomsterblanding på MFO-bræmmer.

Læs mere i Vejledning om grøn støtte 2020

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

28. april. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 1). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 28. april.

Læs mere om tilskud til etablering af lavbundsprojekter

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/vejledninger-og-brugerguides/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Brugerguide_til_skemaet_Goedningskvote_og_Efterafgroeder_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Selvbetjening/Kom_i_gang/Quickguide_til_Goedningskvote_og_efterafgroedeskemaet_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Faktaark_-_AEndringer_og_IMK_i_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
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Minivådområder - tilskud til etablering

28. april. Frist for at søge tilskud til at anlægge et minivådområde (både åbent og med �ltermatrice) i de udpegede områder. Få hjælp til

ansøgningen via en oplandskonsulent. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 28. april.

Læs mere om tilskud til etablering af minivådområder

Grundbetaling - slåning af brak

30. april. Frist for at slå brakarealer og MFO-bræmmer med forårsslåning. Slåningsbrak skal slås mindst én gang i en af perioderne 1. - 30. april

(forårsslåning) eller 1. august til 15. september (sommerslåning).

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Maj

Målrettet kvælstofregulering – obligatorisk krav

Maj. Et eventuelt obligatorisk krav om målrettede efterafgrøder bliver beregnet og meldt ud i løbet af maj-juni måned.

Læs mere i faktaarket: Vejledende information om obligatoriske målrettede efterafgrøder 2020

Skov med biodiversitetsformål

Fra 1. maj til 31. juli (nye datoer) er det muligt at søge tilskud til naturmæssigt værdifulde skovarealer, som skal beskytte og pleje levesteder

og særlige arter knyttet til skov. Natura 2000 skovnaturtyper samt hasselmus og �agermus er højt prioriterede. Landbrugsstyrelsen skal

modtage ansøgningen senest 31. juli.

Læs mere om tilskud til skov med biodiversitets-formål 

Grundbetaling – slåningsforbud af brak og MFO-bræmmer

Fra 1. maj til 31. juli er der forbud mod slåning og afgræsning af brak og slåning af MFO-bræmmer Undtagelse ved risiko for krydsbestøvning, ved

selektiv bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Økologi – afgræsning småkalve

Fra 1. maj til 1. september skal økologiske kalve mellem 4 og 6 måneder have adgang til græsning, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og

dyrenes fysiske kondition tillader det. For kreaturer over 6 mdr. er afgræsningsperioden normalt 15. april til 1. november.

Læs mere om afgræsning af småkalve

Pleje af græs- og naturarealer

Fra 1. maj til 20. juni er slåning af arealer med forpligtigelse til afgræsning og slæt forbudt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Grundbetaling – omdriftsgræs

Fra 15. maj til 25. oktober skal arealer med omdriftsgræs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Grøn støtte – afgrødekategori

Fra 15. maj til 25. juli er det afgrøden på arealet, der tæller som afgrødekategori i forhold til de grønne krav.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude – tilmelding

https://lbst.dk/tilskudsguide/minivaadomraader-2019/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Miljoe_oekologitilskud/2020_miljoe_og_oekologitilskud/Faktaark_om_obligatoriske_efterafgroeder_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-skov-med-biodiversitetsformaal/#c63093
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Regler-for-produktion/Sider/Startside.aspx
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
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26. maj. (ny dato)Frist for at tilmelde kvægbesætninger til slagtepræmieordningen for 2020 i Fællesskemaet. Efter tilmelding gælder slagteriets

indberetning af slagtningen som ansøgning for det enkelte dyr.

Læs mere i Vejledning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude 2020

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – visse ændringer

26. maj. (ny dato) Frist for visse ændringer af oplysninger i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at justere nedad, forudsat der ikke er

anmeldt kontrol.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 og i Landbrugsstyrelsens brugerguides

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – forsinket ansøgning

26. maj. (ny dato) Ansøgninger om grundbetaling og indsendelse af markkort m.m., der modtages i Landbrugsstyrelsen efter denne dato, bliver

afvist.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 og i Landbrugsstyrelsens brugerguides

Grundbetaling – overdragelse af rettigheder

26. maj. (ny dato) Frist for at overdrage betalingsrettigheder som en ændring til et indsendt Fællesskema 2020. Husk dog altid rådighed over

arealet 1. maj.

Læs mere i Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2020

Producentskifte – Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud

26. maj. (ny dato) Frist for at indsende producentskifte for tilsagn om Økologisk Arealtilskud (type 36/37) og for Pleje af græs- og naturarealer

(type 66/67) for arealer der er overdraget i perioden 27. april 2019 til 1. maj 2020. Producentskiftet skal midlertidigt indsendes på papir og ikke i

det digitale skema via Tast selv-service.

Husk, at producentskifte af økologisk autorisation og -status skal indsendes (på papir) hurtigst muligt efter tidspunktet for overdragelsen.

Læs mere om producentskifte for miljø- og økologiordninger

Pleje af græs- og naturarealer

26. maj. (ny dato) Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset på eksisterende tilsagn, hvis det er muligt at vælge mellem

begge forpligtelser i tilsagnet. Frist for at søge om nedsat græsningstryk. Frist for at ændre i Fællesskemaet. (For nye tilsagn kan der søges i

Tilsagnsskemaet senest 30. september i 2020)

Læs mere om pleje af græs- naturarealer

GUDP – ansøgning om støtte

Fra 29. maj til 9. september (nye datoer) er det muligt at søge om støtte i den anden af to runder i 2020 til Grønt Udviklings- og Demonstrations

Program (GUDP). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 9. september kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Græsmarker – nedpløjning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

31. maj. Frist for at pløje omdriftsgræsmarker på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Fodergræs – nedpløjning

31. maj. Frist for at nedpløje fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-257 og 260-263. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden fra 1.

juni til 31. oktober. På JB 1-6 og JB 10–11 må fodergræs ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 31. januar. Fodergræs, der omlægges til fodergræs,

må dog omlægges til og med 14. august. Økologiske bedrifter er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Slagtepraemie/Vejledning_om_slagtepraemie_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/vejledninger-og-brugerguides/
https://www.landbrugsinfo.dk/Jura/direkte-arealstoette-2015-2020/Sider/Startside.aspx
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/kom-i-gang-med-selvbetjening/tast-selv-service/vejledninger-og-brugerguides/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_betalingsrettigheder_og_national_reserve_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/producentskifte/#c62511
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
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Juni

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 1. juni til 31. august skal der til enhver tid gå mindst 1,2 storkreaturer/ha på arealet, medmindre der er godkendt et lavere græsningstryk for

arealet, hvis der er valgt kontrol efter fast græsningstryk. I den periode må arealet ikke samhegnes med andre arealer uden samme kontrolform

eller med andre tilsagnshaveres marker.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Grundbetaling - slåning af græs

Fra 1. juni til 25. oktober skal græs i omdrift og permanent græs slås mindst en gang. Slåning kan erstattes af afgræsning.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Grundbetaling - permanente græsarealer

Fra 1. juni til 25. oktober skal arealer med permanent græs være så tørre og have en sådan beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til

slæt.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs

Fra 1. juni til 15. september skal græsarealer med tilsagn om Økologisk Arealtilskud udnyttes ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i

perioden, eller hvis det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om krav til arealer med græs med Økologisk Arealtilskud

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Fra 3. juni til 5. august er det muligt at søge tilskud til permanent ekstensivering af arealer, der ligger i direkte tilknytning til et- eller �ere af de

udpegede habitatnaturtyper i de speci�kt udpegede Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 5. august.

Læs mere om sammenhængende arealer

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

Fra 12. juni til 18. august er det muligt at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på

kulstofrige lavbundsjorder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 18. august.

Læs mere om lavbundsprojekter

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

Fra 12. juni til 18. august kan kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og

fosforvådområder (runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 18. august.

Læs mere om tilskud til kvælstof- og forsforområder

Pleje af græs- og naturarealer - slåning

Fra 21. juni til 31. august (for tilsagn fra 2014 og før) og til 15. september (for tilsagn fra 2015 og frem) skal arealer med forpligtigelse til slæt slås.

Arealer med forpligtigelse til afgræsning må slås i kombination med afgræsning fra 21. juni. På tilsagn fra 2015 og frem, må der ikke foretages en

�adedækkende afpudsning. Det er dog tilladt at supplere afgræsningen med et slæt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

MFO – græsudlæg i korn og majs

30. juni. Frist for at etablere MFO-græsudlæg i korn og majs. Korn skal høstes senest 20. august, for at græsudlægget kan tælle som MFO, der kan

søges om udsættelse frem til 7. september ved afkrydsning i GKEA senest 10. september, så udsættes destruktionsfristen til 2. november.

Græsudlægget må tidligst destrueres 20. oktober/2. november. Majs skal høstes senest 15. november for at græsudlægget kan tælle som MFO.

https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/sammenhaengende-arealer/
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-etableringsprojekter/#c49283
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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MFO-græsudlægget må tidligst destrueres 8 uger efter høst. Fra høst af hovedafgrøden og frem til destruktionsfristen må der ikke anvendes

plantebeskyttelsesmidler.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

MFO-blandinger

30. juni. Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler i perioden fra såtidspunktet og frem til 20. oktober.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Grundbetaling - udbetaling af støtte

30. juni. Frist for udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen for 2019.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Slagtepræmier - udbetaling

30. juni. Frist for udbetaling af slagtepræmier for 2019.

Læs mere i vejledning om  slagtepræmier for kvier, tyre og stude 2020

Juli

Privat skovrejsning

Fra 1. juli til 30. september er det muligt at søge tilskud til plantning af ny skov på landbrugsjord. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen

via Tast selv-service senest 30. september.

Privat urørt skov

1. juli (ny dato). Frist for at søge tilskud til privat urørt skov, der skal sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte

naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Miljøstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 1. juli kl.

23:59.

Læs mere om privat urørt skov

Grundbetaling - nedvisning af brakarealer forud for såning af en vinterafgrøde

Fra 1. juli må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, nedvisnes. Omlægningen af brakarealet

erstatter aktivitetskravet. Jordbearbejdning samt såning må foretages fra 1. august. Det er tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i

forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Mellemafgrøder – etablering

20. juli. Frist for at etablere mellemafgrøder som alternativ til husdyr-, pligtige og målrettede efterafgrøder.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Grøn støtte – afgrødekategori

25. juli. Det er afgrøden på arealet fra 15. maj til 25. juli, der tæller som afgrødekategori ift. de grønne krav.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Slut med forbud mod begrænset beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid

31. juli. Buskads og træer på landbrugsarealer beliggende i markblok må ikke beskæres i fuglenes yngletid fra 15. marts til 31. juli (KO-krav 1.38).

Forbuddet gælder også for GLM-landskabselementer.

Læs mere om tidspunkter for beskæring af buskads og træer i Vejledning om krydsoverensstemmelse

Jordprøver på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/privat-uroert-skov/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/arkiv_KO_myndigheder/vejledning_2020/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2020_omraade_1.pdf
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31. juli. Frist for at udtage jordprøver på kvægundtagelsesbrug, der for fjerde år i træk bruger op til 230 kg N/ha. Det er afklaret med

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen at jordprøverne kan udtages frem til 31. december.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Husdyrgødning – lager

31. juli. Frist for at søge om dispensation om slutlager for husdyrgødning (50 procent-reglen). Landbrugsstyrelsen skal modtage

dispensationsansøgningen inden planperioden udløber.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Gødningsåret 2019/2020 slutter (Planperioden)

31. juli. Afgrøder, som gødskes i den forlængede planperiode (august og september) og høstes i efteråret, for eksempel græs, regnes dog med til

planperioden 2019/2020. Husk, at arealer, som bedriften råder over 31. juli, indgår i kvoten for planperioden 2019/2020.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder – rådighed over areal 31. juli.

Efterafgrøder kan kun udlægges på arealer, som bedriften råder over 31. juli. Husk, at arealer, som bedriften råder over 31. juli, indgår i

efterafgrødegrundareal for beregning af krav om pligtige-, husdyr- og obligatoriske efterafgrøder i efteråret 2020.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Register for Gødningsregnskab – tilmelding for planperioden 2019/20

31. juli. Frist for tilmelding til registeret for afgiftsfritagelse for planperioden 2019/2020. Momsregistrerede virksomheder med landbrugsmæssig

omsætning på mindst 50.000 kr. og med en animalsk produktion på mere end 1000 kg N eller 100 kg N/ha eller som modtager mere end 25 tons

organisk gødning per år, skal tilmeldes. Kun virksomheder, der ikke allerede er registreret, skal tilmeldes. Vær opmærksom på, at hvis man får nyt

CVR-nummer, skal det tilmeldes. Disse regler gælder også for Økologiske virksomheder. Vær opmærksom på, at økologiske bedrifter med tillæg

for reduceret kvælstoftilførsel (60 kg N/ha) skal være tilmeldt.

OBS: Fra planperioden 2020/21 ændres reglerne for optagelse i Register for Gødningsregnskab fra at være indkomstbaseret til at være

arealbaseret.

Læs mere i  Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Skov med biodiversitetsformål

31. juli. Frist for at søge tilskud til naturmæssigt værdifulde skovarealer, som skal beskytte og pleje levesteder og særlige arter knyttet til skov.

Natura 2000 skovnaturtyper samt hasselmus og �agermus er højt prioriterede. Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 31. juli.

Læs mere om tilskud til skov med biodiversitets-formål 

August

Forbud mod jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra høst til 1. november er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 5-6 og JB 10-11, samt på alle jordtyper før og efter kartoffeldyrkning.

Fra høst til 1. oktober er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 7-9.

Fra høst til 1. februar er det ikke tilladt at jordbearbejde på JB 1 - 4.

Følgende er undtaget fra forbuddet:

autoriserede Økologiske bedrifter

arealer, der er omfattet af en skriftlig aftale med en offentlig myndighed med forbud mod sprøjtning

arealer med pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder eller målrettede efterafgrøder

arealer, hvor der samme år har været dyrket roer, kolbe- eller kernemajs

arealer, hvor der det kommende forår skal dyrkes sukkerroer til fabrik

arealer, hvor der har været og hvor der det efterfølgende år skal dyrkes speci�kke gartneriafgrøder,

arealer, hvor der har været og hvor der det efterfølgende år skal dyrkes �erårige vedplanter

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/tilskudsguide/tilskud-til-skov-med-biodiversitetsformaal/#c63093
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Desuden er der særlige forhold for arealer med restriktioner ift. bekæmpelse af kartoffelbrok og kartoffelcystenematoder samt ift. bekæmpelse af

majshalvmøl.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Forbud mod vendende jordbearbejdning på visse arealer med en hældning på 12 grader eller mere

Fra høst til 15. februar det følgende år må pløjning af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2 ikke foretages på arealer beliggende i

markblok:

med en hældning på minimum 12 grader og

med høj erosionsrisiko

Pløjefri dyrkning og let jordbearbejdning som f.eks. stubharvning er tilladt. Se vejledende kortlag i IMK: ”GLM jorderosion”.

Læs mere i Vejledning om krydsoverensstemmelse 2020 – område 1, side 108

Ensilagesaft - udbringning på bevoksede arealer

Fra høst til 15. november er det tilladt at udbringe ensilagesaft på bevoksede marker eller marker, hvor der skal være vintersæd. Dvs. arealer, hvor

der er afgrøder den følgende vinter (hvor der etableres en afgrøde i efteråret) eller som er bevokset dvs. hvor der er en afgrøde med

gødningsbehov.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Grundbetaling – slæt eller sommerslåning af MFO-bræmmer

Fra 1. august til 25. oktober skal MFO-bræmmer slås mindst en gang.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Grundbetaling – brak, sommerslåning

Fra 1. august til 25. oktober skal brak, sommerslåning slås mindst en gang.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Grundbetaling – brak der efterfølges af vintersæd

Fra 1. august må arealer med brak (alle typer brak) og MFO-bræmmer, som skal dyrkes med en vinterafgrøde, jordbearbejdes og tilsås. Det er

tilladt at anvende gødning og jordforbedringsmidler i forbindelse med etablering og dyrkning af vinterafgrøder. Dette gælder ikke for brakarealer,

der indgår i alternativer til pligtige- og målrettede efterafgrøder, da de først må destrueres fra 20. oktober.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Den forlængede planperiode starter

Fra 1. august til 30. september har afgrøder, der høstes inden 31. december, mulighed for at blive tilført husdyrgødning, som indgår i

kvælstofkvoten for den afsluttede planperiode.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

1. august planperioden 2020/2021 begynder

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Efterafgrøder - etablering

1. august. Frist for at etablere målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger (minimum to arter), dog senest 20.

august for korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter og vårbyg.

Læs mere om etablering af efterafgrøder

80 pct. efterafgrøder – såning på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Krydsoverensstemmelse/arkiv_KO_myndigheder/vejledning_2020/Vejledning_om_krydsoverensstemmelse_2020_omraade_1.pdf
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/goedskning/goedningsplanlaegning-og-regler/sider/startside.aspx
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1. august. Frist for at så græsudlæg og græsefterafgrøder på kvægundtagelsesbrug med mere end 170 kg N/ha.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Natura 2000-projekter – Rydning og forberedelse til afgræsning

Fra 7. august til 15. september (nye datoer) er det muligt at søge om tilskud til projekter, som skal omfatte en af eller begge de to ordninger:

Tilskud til rydning af træer og buske på tilgroede arealer, og til at fjerne materialet fra arealet.

Tilskud til forberedelse til afgræsning omfatter nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde.

Læs mere om natura 2000 projekter

Fodergræs – omlægning til fodergræs m.m.

15. august. Frist for at omlægge fodergræs til fodergræs, vinterraps og grønkorn med græsudlæg. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning

af fodergræs.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Fonden for Økologisk Landbrug – ansøgning

17. august. Frist for at søge om tilskud til gennemførelse af projekter i 2021. Fonden skal modtage ansøgninger senest 17. august kl.

12.00.

Læs mere om ansøgning til Fonden for Økologisk landbrug

Lavbundsprojekter – tilskud til forundersøgelse og gennemførelse

18. august. Frist for at søge tilskud til at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder

(runde 2). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning via Tast selv-service senest 18. august.

Læs mere om lavbundsprojekter

MFO-græsudlæg i korn

20. august. Frist for høst af hovedafgrøden, hvis græsudlægget skal tælle som MFO. Muligt at søge dispensation frem til 7. september ved

afkrydsning i GKEA senest 10. september, så udsættes destruktionsfristen til 2. november. Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler i perioden

fra høst til destruktionsfristen 20. oktober/2. november.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Efterafgrøder – etablering

20. august. Frist for at etablere efterafgrøder af følgende typer: Korsblomstrede afgrøder, honningurt, alm. rug, stauderug, hybridrug, havre-arter

og vårbyg. Gælder for målrettede-, pligtige- og husdyrefterafgrøder samt MFO-efterafgrødeblandinger. Mulighed for senere etablering af

efterafgrøder mod et træk i N-kvoten. Destruktionsfristen udsættes for MFO-efterafgrøder, hvis etablering sker senere end 25. august.

Destruktionsdatoen for målrettede, husdyr- og pligtige efterafgrøder udsættes ikke ved senere etablering.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Pleje af græs- og naturarealer

31. august. Frist for at overholde betingelser om tæt lavt plantedække for tilsagn fra 2014 og før.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk

Fra 16. august er der ingen krav til antal dyr på arealet, samhegning med andre arealer eller andre tilsagnshaveres arealer. Ved kontrol efter fast

græsningstryk skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet i perioden 1. juni til 16. august.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Økologi - nedsat omlægningstid efter miljøordninger

https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/rydning-og-forberedelse-til-afgraesning-i-natura-2000/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://oekologifonden.dk/om-fonden
https://lbst.dk/tilskudsguide/lavbundsprojekter/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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31. august. Frist for at søge om nedsat omlægningstid for arealer omfattet af visse miljøordninger (MVJ m.m.), hvis ordningen udløber 31. august

2020. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen, inden ordningen ophører.

Læs mere om omlægningstid

Husdyrgødning på græsarealer på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha

Fra 31. august til 1. marts er der forbud mod at udbringe husdyrgødning, inkl. husdyrgødning afsat ved afgræsning, på græsarealer på kvægbrug

med op til 230 kg N pr. ha, hvis arealet skal pløjes i samme planperiode. Udbringning må først ske fra 1. marts.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

September

Vandboringer - 25 m beskyttelseszone

1. september. Frist for at søge om kompensation for forbud mod dyrkning indenfor 25 m ved vandboringer. Ansøgningen skal være skriftlig og

sendes til det pågældende vandværk og beløbet gælder for det forudgående dyrkningsår.

Læs mere om godtgørelse ved vandboringer

Gødning – indberetning af leverancer

1. september. Frist for at indberette leverancer af forarbejdet husdyrgødning, kunstgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for

planperioden 2019/2020.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Økologi - afgræsning

Fra 1. september kan kalve under seks måneder holdes på stald.

Læs mere om afgræsning

Økologisk Arealtilskud – tilsagnsperioden begynder

1. september. Frist for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges et 5-årigt tilsagn fra 2020 om tilskud til

Økologisk Arealtilskud med tillæg. Tilsagnsperioden slutter 31. august 2025.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Pleje af græs og naturarealer – tilsagnsperioden begynder

1. september. Tilsagnsperioden begynder for de 5-årige tilsagn fra 2020 tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Tilsagnsperioden slutter 31.

august 2025.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Kvælstof- og fosforvådområder – tilskud til etablering

1. september. Frist for at søge tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstof- og fosforvådområder i runde 2. Landbrugsstyrelsen skal

modtage ansøgning via Tast selv-service senest 1. september.

Læs mere om tilskud til kvælstof- og fosforvådområder

Pligtige efterafgrøder – tidlig såede vinterafgrøder som alternativ

7. september (ny dato). Frist for at så vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale, der skal regnes med som alternativ til pligtige- og målrettede

efterafgrøder. Arealer med tidlig såede vinterafgrøder skal indberettes i Tast selv-service senest 10. september.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

GUDP – ansøgning om støtte

https://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://mst.dk/media/121045/vejledning-om-25-meters-beskyttelseszone-omkring-indvindingsboringer-1-juli-2013.pdf
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/indberetning-af-goedningsleverancer/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-etableringsprojekter/#c49283
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
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9. september. Frist for at søge om støtte i den anden af to runder i 2020 til Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP).

Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00.

Læs mere om GUDP

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 – indberetning af efterafgrøder

10. september. Frist for at indberette i Tast selv-service: • Pligtige-, husdyr- og frivillige/obligatoriske målrettede efterafgrøder samt alternativer

inklusiv eventuel udskudt sådato.• Opgørelse af efterafgrødekrav for efteråret 2020

Læs mere  i Brugerguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 og Quickguide til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 – indberetning af kvote

10. september. Frist for at indberette markkort, markplan pr. 31. juli og gødningskvote i Tast selv-service for alle der er tilmeldt Register for

gødningsregnskab.

Læs mere om gødningskvote og efterafgrøder

Pleje af græs- og naturarealer

15. september. Frist for at overholde betingelserne for synligt afgræsset (dog 31. august for gamle MVJ-tilsagn). Husk, at give besked eller søge

dispensation hos Landbrugsstyrelsen, hvis det ikke er muligt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Økologisk arealtilskud – krav til arealer med græs

15. september. Frist for at udnytte græsarealer ved slæt/afgræsning. Der skal tages mindst ét slæt i perioden fra 1. juni til 15. september, eller hvis

det bruges til afgræsning, skal arealet fremstå velafgræsset 15. september.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Mellemafgrøder – nedmuldning

Fra 20. september må mellemafgrøder nedmuldes. Skal efterfølges af vintersæd.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Flydende husdyrgødning, �ydende a�ald, bundfald og vegetabilsk biomasse – udbringning

30. september. Frist for at udbringe �ydende husdyrgødning mv. til etablerede, overvintrende fodergræs, vinterraps og grøngødning af gul sennep

og olieræddike forud for sukkerroer. På arealer med frøgræs på kontrakt må der udbringes frem til 14. oktober.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

30. september slutter den forlængede planperiode 2019/2020.

Læs mere i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Oktober

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. oktober må der jordbearbejdes på JB 7-9. Ukrudt og spildfrø må nedvisnes fra 1. oktober på alle arealer omfattet af forbuddet.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde

Fra 1. oktober må brak jordbearbejdes på JB 7-9. Nedvisning er tilladt efter 31. december.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Fast husdyrgødning / fast a�ald - udbringning

https://lbst.dk/tilskudsguide/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/
http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/indberet/goedningskvote-og-efterafgroeder/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Brugerguide_til_skemaet_Goedningskvote_og_Efterafgroeder_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Selvbetjening/Kom_i_gang/Quickguide_til_Goedningskvote_og_efterafgroedeskemaet_2020.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/goedskning/goedningsplanlaegning-og-regler/sider/startside.aspx
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://lbst.dk/landbrug/goedning/vejledning-om-goedsknings-og-harmoniregler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
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Fra 20. oktober til 15. november må fast husdyrgødning m.v. udbringes på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige

efterafgrøder, når det nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders

hældning samt på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Målrettede efterafgrøder

Fra 20. oktober må målrettede efterafgrøder nedpløjes, nedvisnes eller destrueres. Dog 1. marts for målrettede efterafgrøder i majs.

Læs mere om tilskud til målrettet kvælstofregulering

Pligtige og husdyrefterafgrøder

Fra 20. oktober må pligtige efterafgrøder nedvisnes eller nedpløjes. Dog 1. marts for pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80

pct. på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kg N/ha.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

MFO-efterafgrøder

Fra 20. oktober må MFO-efterafgrøder i blandinger etableret før eller efter høst og MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august destrueres.

MFO-græsudlæg i majs må dog først destrueres 8 uger efter høst af majsen. Hvis der er gjort brug af muligheden for �eksible etableringsfrister, så

er destruktionsfristen for MFO-efterafgrøder udskudt.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Grundbetaling - slåning af græs og brak

25. oktober. Frist for at slå græs- og brakarealer. Græsarealer skal slås mindst én gang i perioden 1. juni til 25. oktober. Slåningsbrak skal slås

mindst én gang i en af perioderne 1. – 30. april (forårsslåning) eller 1. august til 25. oktober (sommerslåning).

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud

31. oktober. Frist for at søge om tilskud til forårsplantning (udlevering 1.-15. april). For efterårsplantning er fristen 30. april. Ansøgning til

vildtplantning forudsætter anmeldelse til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder. Naturstyrelsen

Nordsjælland skal modtage ansøgningen senest 31. oktober.

Læs mere om at plante for vildtet

Økologi – afgræsningsperioden slutter

31. oktober. Sommer-/afgræsningsperioden slutter og økologiske dyr må holdes på stald. Kalve under seks måneder kan dog holdes på stald fra 1.

september.

Læs mere om afgræsningsperioder

November

Tilsagnsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tilsagn

Fra november/december er det muligt at søge om nye 5-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Bemærk, at frist

for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for arealer, der søges tilsagn til, er 1. september. Landbrugsstyrelsen skal modtage

det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service.

Læs mere om økologisk arealtilskud

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

Fra november/december er det muligt at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal

modtage det digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service.

Læs mere om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://lbst.dk/landbrug/efterafgroeder-og-jordbearbejdning/efterafgroeder/efterafgroeder-i-maalrettet-kvaelstofregulering/#c53702
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/vejledning-om-oekologisk-jordbrugsproduktion/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
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Ensilagesaft - udbringning på ubevoksede arealer

Fra 1. til 15. november må ensilagesaft udbringes på bar jord dvs. ubevoksede arealer, hvor der ikke er afgrøder den følgende vinter. Husk, der må

ikke være risiko for afstrømning.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Fast gødning / fast a�ald – udbringning

Fra 1. til 15. november er det ift. de dyrkningsrelaterede tiltag tilladt at udbringe fast gødning m.v. på lerjord, hvor der efterfølgende skal være

forårssåede afgrøder. Fast gødning skal nedbringes inden 4 timer. På Økologiske bedrifter kan der udbringes fast gødning fra høst til 15.

november.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Fodergræs på lerjord – nedpløjning

Fra 1. november må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden 1. juni til 31. oktober. Økologiske bedrifter

er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. november må der jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekarto�er

samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder.

Læs mere i Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag Planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde

Fra 1. november må brak jordbearbejdes på ler og humusjord (JB 5-6 og JB 10-11). På sandjord (JB 1-4) må brak jordbearbejdes fra 1. januar.

Nedvisning er tilladt efter 31. december.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Fast husdyrgødning / fast a�ald - udbringning

15. november. Frist for at udbringe fast husdyrgødning m.v. på arealer med efterafgrøder, der overholder kravene til pligtige efterafgrøder, når det

nedbringes inden 4 timer efter udspredning. Husk forbud mod udbringning på stejle skråninger med over 6 graders hældning samt på

vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

MFO – græsudlæg i majs

15. november. Frist for at høste majs for at græsudlægget kan tælle som MFO.

Læs mere i vejledning om grøn støtte 2020

Ensilagesaft – forbud mod udbringning

Fra 15. november til 1. februar må ensilagesaft ikke udbringes. Det er tilladt at udbringe ensilagesaft efter høst og til og med 15. november på

bevoksede marker eller marker, hvor der skal være vintersæd. På bar jord må der udbringes ensilagesaft fra 1. til 15. november. Husk, der må ikke

være risiko for afstrømning.

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

Gødning - forbud mod udbringning (Lukkeperiode)

Fra 15. november til 1. februar er der forbud mod udbringning af fast gødning, fast affald, ensilagesaft og mineralsk gødning (kunstgødning).

Læs mere i vejledning til Husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 10

December

https://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Efterafgroeder_og_jordbearbejdning/Vejledning_om_regler_for_pligtige_og_husdyrefterafgroeder_og_dyrkningsrelatede_tiltag_planperioden_2020_2021.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_groen_stoette_2020.pdf
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anmelderegler/
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Fodergræs på lerjord – nedpløjning

Fra 1. november må fodergræs på JB 7-9 nedpløjes. På JB 7-9 må fodergræs ikke omlægges i perioden 1. juni til 31. oktober. Økologiske bedrifter

er undtaget fra forbud mod omlægning af fodergræs.

Jordbearbejdning efter høst forud for forårssåede afgrøder

Fra 1. november må der jordbearbejdes på JB 5-6 og JB 10-11, på alle jordtyper efter kartoffeldyrkning, før dyrkning af lægge- og spisekarto�er

samt både efter og før dyrkning af gartneriafgrøder. 

Udegående dyr i vinterperioden

Fra 1. december til 1. marts skal dyr (kreaturer og heste), der går ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejrforhold, som

udgangspunkt have adgang til læskur med ren og tør strøelse.

Læs mere om udegående dyr

Grundbetaling - udbetaling af støtte

Fra 1. december begynder udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen. Udbetalingsperioden slutter 30. juni 2021.

Læs mere i Vejledning om grundbetaling 2020 

Tilsagnsskema: Økologisk Arealtilskud – nye tilsagn

21. december. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg (type 36/37). Landbrugsstyrelsen skal modtage det

digitale Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 21. december. Bemærk, at frist for ansøgning om autorisation og/eller omlægning til økologi for

arealer, der søges tilsagn til, er 1. september.

Læs mere økologisk arealtilskud

Tilsagnsskema: Pleje af græs- og naturarealer – nye tilsagn

21. december. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn for Pleje af græs- og naturarealer (type 66/67). Landbrugsstyrelsen skal modtage det digitale

Tilsagnsskema via Tast selv-service senest 21. december.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer

Adresser på myndigheder og organisationer

Landbrugsstyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

og

Landbrugsstyrelsen

Augustenborg Slot 3

6440 Augustenborg

Tlf. 3395 8000

www.lbst.dk

GUDP-teamet i Augustenborg

Augustenborg Slot 3

6440 Augustenborg

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Arealtilskud/Direkte_stoette_-_grundbetaling_mm/2020/Vejledning_om_grundbetaling_2020.pdf
https://lbst.dk/tilskudsguide/oekologisk-arealtilskud-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/tilskudsguide/pleje-af-graes-og-naturarealer-tilsagnstype-66-og-67-5-aarige-tilsagn/
https://lbst.dk/
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GUDP-sekretariatet i København

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf. 33 95 80 00

gudp@lbst.dk

www.gudp.lbst.dk

Naturstyrelsen

Gjøddinggård, Førstballevej 2

7183 Randbøl

Tlf. 7254 3000

www.naturstyrelsen.dk

Naturstyrelsen Fyn

Sollerupvej 24

5600 Faaborg

fyn@nst.dk

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5

5000 Odense C

Tlf. 7254 4000 

www.mst.dk

Fonden for Økologisk Landbrug

c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3

1609 København V

Tlf. 3339 4000

www.okologifonden.dk 

LANDBRUGSINDBERETNING.DK

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

https://landbrugsindberetning.dk/ 

Har du ideer til, hvordan vi gør kalenderen bedre, så kontakt:

Birgit Ingvorsen vedrørende økologi - se Birgits kontaktoplysninger på icoel.dk 

Heidi Buur Holbeck og Lisbeth Gliese Jensen vedrørende naturordninger

Frank Bondgaard vedrørende vådområdeprojekter

Marianne Haugaard-Christensen og Susi Lyngholm vedrørende grundbetaling, efterafgrøder og gødningsregler m.v.

Emneord

https://gudp.lbst.dk/
https://naturstyrelsen.dk/
https://mst.dk/
https://oekologifonden.dk/
https://landbrugsindberetning.dk/
https://icoel.dk/om-os/ansatte/
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Vil du vide mere?

Frank Bondgaard

fbo@seges.dk

+45 2171 7778

Specialkonsulent

SEGES

Marianne Haugaard-Christensen

mhg@seges.dk

+45 3092 1716

Landskonsulent, cand.agro.

SEGES

Susi Lyngholm

sil@seges.dk

+45 2383 5520

Konsulent

SEGES

Lisbeth Gliese Jensen

ligj@seges.dk

+45 2426 3946

Konsulent

SEGES

Birgit Ingvorsen

biin@icoel.dk

+45 2374 3798

Landskonsulent

Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S

Støttet af

https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=3602ba1f-f61d-4f74-93b8-10d4ff639acc
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=76bef926-c1eb-4607-a280-d25e345b3355
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&topics=fee14beb-0bd2-4ecd-b455-55896de2ac27
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&query=Frank%20Bondgaard
mailto:fbo@seges.dk
tel:+45 2171 7778
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&query=Marianne%20Haugaard-Christensen
mailto:mhg@seges.dk
tel:+45 3092 1716
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&query=Susi%20Lyngholm
mailto:sil@seges.dk
tel:+45 2383 5520
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&query=Lisbeth%20Gliese%20Jensen
mailto:ligj@seges.dk
tel:+45 2426 3946
https://www.landbrugsinfo.dk/search?generated=true&sort=RelevanceDesc&query=Birgit%20Ingvorsen
mailto:biin@icoel.dk
tel:+45 2374 3798
https://promilleafgiftsfonden.dk/om-fonden
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Innovationscenter for Økologisk Landbrug udvikler ny viden og løsninger til landmænd og rådgivere. Sammen udvikler vi et mere bæredygtigt landbrug.

SEGES Innovation P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5000

Fax. 8740 5010

Email info@seges.dk

https://icoel.dk/
https://icoel.dk/
tel:8740 5000
mailto:info@seges.dk

