
CAP-reformen 2023 - 2027
Fyraftensmøde den 10. oktober 2022

KHL

Oversigt tidsforløb – hvad ved vi og hvad ved vi ikke om 
CAP2020 /Landbrugsreformen 2023-2027?

CAP: Common Agricultural Policy - EU´s fælles landbrugspolitik
”Landbrugsaftale” primo oktober 2021 - CAP-plan sendt til EU ultimo december 2021

DK har ”forhandlet” med kommissionen i foråret 2022 og sendt revideret CAP-plan midt/slut juli 2022

CAP-planen godkendt 31. august 2022 

Bekendtgørelser og vejledninger?
• Joker – Nu hvor der er blev valg!
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Hvad indebærer den nye landbrugsreform 2023-2027? 

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

• Større medbestemmelse for medlemsstaterne

• Skal indfri de ni målsætninger

• Blandt andet:

• Fokus på bæredygtighed, øget fødevaresikkerhed, modvirke klimaforandringer,  tilvende tab af bio-
diversitet, tiltrække og fastholde unge landbrugere, af fremme beskæftigelse o.m.a

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

• CAP-plan på 462 sider

• Dagens indlæg er baseret på dels allerede vedtaget beslutninger, 

men i høj grad også på flere uafklaret eller endnu ikke vedtagne 

regler…

Forsat forbehold for, at vi ikke har de endelige regler endnu!

• Landbrugsstyrelsens hjemmeside opdateres som udgangspunkt 
én gang om måneden

• De kan/vil ikke ”datere” ved opdatering – men sender nyhed ud 
når der er nyt på hjemmesiden

• 1. version ”papir”-vejledning kommer nok først til december…..

3

4



Grundbetaling – ca. 1.900 kr.

Forventede støttesatser i 2023

Konditionalitet (Tidligere KO)

Basiskrav der skal overholdes for at få den fulde støtte

Herunder de 9 GLM-krav  (GLM => god landbrugsmæssig og miljømæssig stand af landbrugsjord)
+
videreførelse af de nuværende krydsoverensstemmelseskrav

Miljø- og klimavenligt 
græs

1.500 kr.

Grundbetaling – ca. 1.900 kr.

Forventede støttesatser i 2023

Varieret 
planteproduktion

615 kr.

Biodiversitet og 
bæredygtighed

2.740 kr.

Ekstensivering med 
slæt

3.526 kr.

Økologisk arealstøtte
870 kr. + tillæg og 
omlægningstilskud

+  evt. frivillig bioordning (tilskud til ha i ordningen)

Stivelseskartofler
25 mio. kr / ca. 630 kr.*

Kopræmie
85 mio. kr / ca. 135 kr*

Slagtepræmie
245 mio. kr. / ca. 900 kr.*

+  evt. koblet støtte

+ Evt. landdistriktsstøtte; Pleje af græs og naturarealer; Ung støtte …

*) estimat i CAP-planen
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Miljø- og klimavenligt 
græs

1.500 kr.

Grundbetaling – ca. 1.900 kr.

Forventede støttesatser i 2023

Varieret 
planteproduktion

615 kr.

Biodiversitet og 
bæredygtighed

2.740 kr.

Ekstensivering med 
slæt

3.526 kr.

Økologisk arealstøtte
870 kr. + tillæg og 
omlægningstilskud

+  evt. frivillig bioordning (tilskud til ha i ordningen)

Stivelseskartofler
25 mio. kr / ca. 630 kr.*

Kopræmie
85 mio. kr / ca. 135 kr*

Slagtepræmie
245 mio. kr. / ca. 900 kr.*

+  evt. koblet støtte

+ Evt. landdistriktsstøtte; Pleje af græs og naturarealer; Ung støtte ...

*) estimat i CAP-planen

Alle ansøgninger, der overholder bio-ordningens tilskudsbetingelser, vil få tilskud

Tilskuddet kan variere +/- 10 pct. i fht. planlagt tilskud – og kan i særlige tilfælde 
nedsættes ud over 10 pct., hvis det er nødvendigt for at imødekomme alle 

ansøgninger

Fortsat grundbetaling i 2023 – hvad er nyt i støttereglerne?

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

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

• De grønne krav overgår til GLM-krav / konditionaliteten

• Man skal være aktiv landbruger (genopstår på en ny måde)

• Lempet periode for at arealerne skal leve op til reglerne

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

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

• Muligt at gå fra ikke-støtteberettiget til støtteberettiget frem til 14. 
marts
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Fortsat grundbetaling i 2023 – hvad er nyt i støttereglerne?

• Arealer under GLM8 (og formodentligt også bioordninger) skal dog være 

støtteberettiget og fastholdes hele kalenderåret 

• Dvs. f.eks. ikke længere muligt med vintersæd efter GLM-brak

• Tilskud til eksisterende markkrat under GLM8

• Mulighed for at etablere småbiotoper dvs. tilskud uden landbrugsaktivitet

Hvad er så det der GLM?  

(God Landbrugsmæssig og Miljømæssig stand af landbrugsjord)
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

9 GLM-krav i CAP 2023-2027 Kommentar

1 Opretholdelse af permanente græsarealer på grundlag af andel af 
perm.græs i fht. landbrugsareal
Fald på 3 pct: restriktion i indeværende og kommende år
Fald på 5 pct: alle landbrugere skal genetablere perm. græs

I 2018 var der anmeldt 218.811 ha permanent 
græs ud af 2.574.918 ha landbrugsareal
Økologer bliver omfattet fra 2023

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

Er indeholdt i national lovgivning

3 Forbud mod afbrænding af stubmarker Uændret

4 Anlæggelse af bræmmer langs vandløb
”Forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning af andre afgrøder end græs i 
en bræmme på 3 meter langs alle vandløb, der er omfattet af 2 meter bræmmer efter lov om 
vandløb ved overlap med landbrugsarealer”

De ”nationale” 2 meter bræmmer 
bliver til 3 meter bræmmer i GLM-kravet

5 Jordbearbejdning, mindskelse af risikoen for jordforringelse og erosion, 
under hensyntagen til hældningsgraden. Pløjeforbud fra 1/10 til 15/2 eller 

udlægning af markbræmmer, brak, småbiotoper

”Alpe-reglen” justeres 
Ca. samme antal ha – men ikke nødvendigvis samme 
beliggenhed – knap 1.000 bedrifter bliver berørt

6 Minimumsjorddække i de mest følsomme perioder Nyt krav

7 Omdrift på agerjord (afgrøderotation) Erstatter grønt krav om flere afgrøder

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

9 Forbud mod omlægning af permanent græsarealer i Natura 2000-
områder (MSO)

Erstatter grønt krav om MSO
Øget areal fra 11.000 ha til 16.000 ha 

Kortlag mangler pt.

Kortlag mangler pt.

Kortlag mangler pt.

GLM6 Jorddække – fra høst til 1. februar, afhængig af JB og afgrøde

• Skal forebygge bar jord i efteråret og vinteren, hvor der er 

størst risiko for udvaskning, jorderosion og tab af organisk stof

• Jorddække er f.eks.: vintersæd, efterafgrøder, brak, lavskov, 

stub, planterester, spildkorn…

• Før såning af vintersæd! 

• Jordbehandling tidligt 4 uger før såning!
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GLM6 Jorddække – fra høst til 1. februar, afhængig af JB og afgrøde

• Før såning af vårsæd!

• Fra 2. oktober kan JB7-9 jordbearbejdes + alle arealer med roer

• Fra 21. oktober kan JB5-6 + 10-11 jordbearbejdes + alle arealer med 
gartneriafgrøder og flerårige vedplanter, arealer med efterafgrøder på 
lerjord

• Fra 2. februar kan JB1-4 jordbearbejdes inkl. efterafgrøder på sandjord

• Arealer med omdriftsgræs, permanent græs og arealer, hvor der har været 
kartofler og planteskolearter er undtaget 

• Fortsat mange uklarheder

GLM7 Afgrøderotation (omdrift på agerjord)

I EU-aftalen er hovedkravet en ny afgrøde på alle omdriftsarealer hvert år – med mulighed for 
at tillade lempeligere krav f.eks. afgrødediversificering i regioner af det enkelte medlemsland

EU-kommissionen ville ikke godkende GLM7 som en videreførelse af det grønne krav om flere afgrøder for 
hele DK. 

Det nye krav vi har fået godkendt som en fælles-nordisk/baltisk løsning er:

Der mangler pt. mange afklaringer til forståelse af kravet..…

Krav 1 På 35 pct. af bedriftens omdriftsareal skal der årligt sås en ny afgrøde
(dvs. ny afgrøde i 2023 i fht. hovedafgrøden i 2022)

Krav 2 På omdriftsarealet må samme afgrøde maksimalt være på samme areal tre år 
i træk (hvis samme afgrøde i 2022,2023 og 2024, skal der være en ny afgrøde i 2025)
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Undtagelser

Bedrifter der er undtaget: bedrifter under 10 ha omdriftsareal, bedrifter med 

meget græs og brak. Økologiske bedrifter opfylder kravet automatisk

Afgrøder der er undtaget: 

• Brak

• Omdriftsgræs

• Flerårige afgrøder, herunder frøgræs

• Visse planteskolearter, gartneriafgrøder og lign.

Majs med græsudlæg (hvor udlægget ligger frem til februar) opfylder automatisk 

kravet, da græsudlæg betragtes som en ny afgrøde

Eksempel på beregning af 35 pct.-kravet i GLM7
Eksempel I

Markplan 2023:

• 60 ha korn

• 30 ha raps

• 5 ha brak (fritaget)

• Beregning af ny hovedafgrøde i 

• 35% af 90 ha = 31,5 ha

• Dvs. 31,5 ha  af de 90 ha skal have ny 

hovedafgrøde i forhold til året før
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Eksempel på beregning af 35 pct.-kravet i GLM7
Eksempel II

Markplan 2023:

• 60 ha korn

• 15 ha raps

• 15 ha frøgræs (fritaget)

• 5 ha brak (fritaget)

• Beregning af ny hovedafgrøde i 

• 35% af 75 ha = 26,25 ha

• Dvs. 26,25 ha  af de 90 ha skal have ny 

hovedafgrøde i forhold til året før

Hvem af jer ser vi har udforingerne med GLM7

• Svineejendomme med stor andel hvede, lille andel raps, 

bælgsæd mv.

• Ejendomme med meget forskellige jordtyper

• Typisk vårsæd på sandjorden og hvede og raps på lerjorden! 

• Ejendomme med 3. og 4. års hvede

• Mindre ejendomme med kornafgrøder (bedrifter under 20 ha)
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GLM 8 – 4%  ikke produktive arealer

• Mindst 4 % af bedriftens omdriftsareal skal udgøres af ikke-produktive  

arealer og elementer 

-Erstatter det ‘grønne krav’ om 5 pct. MiljøFokusOmråde (MFO)

-Til og med 2022: Brak og MFO-efterafgrøder -> Fremadrettet kun ‘brak’

• Kravet om brak, gælder for alle bedrifter med omdriftsareal

• Både store og små, konventionelle og økologiske bedrifter

• NYT Også bedrifter under 15 ha i omdriftsareal og økologisk bedrifter

• Brak kravet skal beregnes af omdriftsarealet og opfyldes på omdriftsarealet

GLM 8 - 4%  ikke produktive arealer

Arealer og elementer, der må udlægges: (på omdriftsareal)

• Slåningsbrak

• Blomsterbrak/Bestøverbrak

• Markbræmmer (eksisterende eller nye)

• 3 meter bræmmer NYT

• GLM landskabselementer

• Markkrat - NYT

• Nye småbiotoper - NYT
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GLM 8 – Slåningsbrak, forårsslåning el. sommerslåning

Krav til plantedække

• Kan være stub med spildfrø eller udsået græs i efteråret 2022

• Kan være alle typer af efterafgrøder udlagt i efteråret 2022 – UNDTAGELSE I ÅR

• Må ikke være en produktionsafgrøde, f.eks. hvede sået i efteråret

Periode: 1.1.2023 til 31.12.2023

Brak ikke kan omlægges til vintersæd

Slåningsforbud: 1. maj til 31. juli

GLM 8 - blomsterbrak, bestøverbrak

• Blomsterbrak, mindst 2 arter. Jordbearbejdning og udsået senest 30.april

• Må ikke være korn, raps, majs el. blanding af disse. Må ikke være kløver- eller græsblanding.

• Bestøverbrak, mindst 3 forskellige og specifikke pollen- og nektarrige plantearter

• Jordbehandling og udsået i senest 30. april (særlig planteliste… )

• NYT: Kun faktor 1:1 

• Kan etableres efter vedv. græs, dog ikke § 3

• Jordbehandles og tilsåning med blomster- eller bestøverbrak bryder permanet græs status.

• OBS Ingen pesticider i hele 2023
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GLM 8 - Markbræmmer

• Markbræmmer mellem 1 og 20 meter (evt. incl. 3 meter 
bræmmer)

• Kan anmeldes på omdriftsareal

• Slåningsforbud maj-juli

• NYT Afgræsning ikke tilladt

• NYT Kun faktor 1:1

• Reelt er der ikke længere forskel på brak og markbræmmer, derfor 
kan det ligeså godt anmeldes som brak

GLM 8 – 3 meter bræmmer - NYT

• 2 meter bræmmer –> 3 meter bræmmer. Krav pr. 1.1.2023 (GLM4)

• Kan bruges til brak (GLM8)

• Årlig afpudsning ml. 15. marts og 15. oktober

• Må ikke dyrkes

• Må ikke afgræsses eller tages slæt

• Bræmmerne vil kun kunne regnes med, hvis de er i markblok

• Stor forskel på indtegning

• Eksempel: 100 m vandløbsstrækning fra 2 -> 3 meter = 0,01 ha
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GLM 8 – GLM-landskabselementer

• Som hidtil kan GLM-søer og GLM-fortidsminder bruges til at opfylde brak kravet 

(elementer under 2000 m2)

• De skal holdes i God Landbrugs- og Miljømæssig stand:

• De må ikke fjernes eller beskadiges

• Træer og buske må ikke beskæres i fuglenes yngleperiode (15.3 til 31.7) 

• De må gerne afgræsses

GLM 8 – Markkrat - NYT

• Er defineret som et udyrket område på en mark, der består af eksisterende 

klynger af træer og buske midt på en omdriftsmark

• Skal fremgå af seneste ortofoto 2022, med et krone dække på mindst 75 pct. 

træer og buske

• Markkrattet skal være placeret som ‘huller i marken’ og mindst 5 meter fra 

markblokkens grænse

• Skal være mellem 100 og 5000 m2 og må ikke noget sted være smallere end 

10 meter

• Skal ind på et særligt kortlag via markblokændring, der åbner januar 2023 

• Må afgræsses
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GLM 8 – Nye småbiotoper - NYT

• Er defineret som delområder på omdriftsareal, som man ikke dyrker (uden  

landbrugsaktivitet) – max. 1 ha 

• Skal være nye småbiotoper i 2023, som ikke dyrkes i 1 eller flere år

• Småbiotoper udgøre max 50% af markens areal og max 1 ha for hver 

småbiotop og mindst 5 meter fra anden småbiotop

• Der må gerne foretages en aktiv tilplantning, med træer og buske, men de må ikke 

anvendes landbrugsmæssigt

• Småbiotopen må gerne gro til med træer og buske, være våde eller bestå af højt 

græs

• Skal indtegnes præcist, i særligt kortlag 

Bioordninger – NYT i 2023-2027

• Nye frivillige arealtilskudsordninger, som er øremærket tiltag, 

der gavner klima, miljø og biodiversitet på 

landbrugsarealerne

• Frivillige etårige ordninger, kan søges hvert år
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Bioordninger – NYT i 2023-2027

• Varieret planteproduktion - 615 kr./ha

• Miljø- og klimavenligt græs - 1.500 kr./ha

• Biodiversitet og bæredygtighed – 2.740 kr./ha 

• Ekstensivering med slæt – 3.526 kr./ha

• Økologisk arealstøtte – 650- 4000 kr./ha

• Ved over/under ansøgning kan den udbetalte støtte variere +/- 10 % 

Bioordning - Varieret  planteproduktion

Formål og indhold

• Yde tilskud til en afgrødediversifisering, som er målrettet omdriftsafgrøder. Til 

proteinafgrøder og til afgrøder, der kan bruges til konsum

• Ordningen afspejler det politiske ønsket om at fremme plantebaserede 

fødevarer og lokalt producerede proteinafgrøder

• Tilskud gives til bl.a. til bælgsæd af storfrøede arter (markært, hestebønner), 

grøntsager eller frøproduktion af grøntsager (spinat) og kartofler

Tilskud: 615 kr. pr. ha
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Bioordning - Varieret  planteproduktion

Krav:
Der skal dyrkes mindst 5% af de godkendte afgrøder på omdriftsarealet
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Varieret  planteproduktion -
Kombinationsmuligheder

Tilskud kan søges hvert år i perioden 2023-2027

På samme areal kan søge tilskud til

- Grundbetaling

- Ø-støtte

- Koblet støtte til stivelseskartofler

- Bioordning økologisk arealstøtte

- Økologisk arealtilskud under det nuværende landdistriktsprogram

Bioordning - Miljø- og klimavenligt græs

Formål og indhold:

Der gives tilskud til at udsætte pløjning af visse flerårige græsarealer

Forlænget omdriftstid giver øget kulstoflagring, reducere udvaskning af 

næringsstoffer, er godt for biodiversitet i og over jorden

Tilskud: 1.500 kr. pr. ha

Kan kombineres med økologisk arealstøtte
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Bioordning - Miljø- og klimavenligt græs

Krav

• Arealet skal som minimum være en 3. års græsmark i 2023 

• Arealet skal som minimum have være anmeldt som græs i 2021 og 2022

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

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

• Arealet skal fastholdes som græs i hele ansøgningsåret (1. jan. til 31. dec.) -

dvs. ingen jordbearbejdning i den periode

• Undtagelse: hvis græsset er skadet af tørke eller udvintring, så er eftersåning tilladt efterfulgt af 

strigling eller eftersåning med skiveskær på de berørte dele af marken tilladt

• Må ikke være arealer med HNV>5, arealer i særlige Natura2000-områder eller 

§3 

Bioordning - Miljø- og klimavenligt græs

Ordningen kan søges både for græs i omdrift og permanent græs
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Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed 

Formål:

• At forbedre biodiversiteten på bedriften ved at give tilskud til etablering af mere 
marknatur end det man pålægges ved at opfylde kravet om 4% brak (GLM8)

• Det er en forudsætning, at man opfylde kravet til 4 % ‘brak’

• Det er en forudsætning at der søges grundbetaling til arealet

Tilskud: 2.740 kr. pr. ha

Periode:

1. januar til 31. december

Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed

Arealer og elementer, der må udlægges:

• Slåningsbrak

• Blomsterbrak/Bestøverbrak

• Markbræmmer (eksisterende eller nye)

• Må også ligge på permanent græs, der støder op til omdriftsareal (ikke i ‘4% brak’-GLM8!)

• 3 meter bræmmer

• GLM landskabselementer

• Markkrat - NYT

• Nye småbiotoper – NYT – en hel mark, dog max 1 ha

• Småbiotoper kan udlægges på alle arealtyper, må dog ikke udlægges på §3-arealer, arealer med 
HNV>5, og særlige udpegede områder i Natura2000 
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Nye Småbiotoper – NYT – forskellige krav

• Vær opmærksom pas på forskelige krav afhængig af anvendelse

• Komplicerede regler – og krav om indtegning

Min. areal Max. areal
Andel af 

mark
Arealtyper Landbrugsaktiviteter Indtegning

Gælder 1 

årsreglen? -

forventninger
GLM 8 Min. 100 m2 1 ha

Mindst 5 meters 

afstand

Maks. 50 % Kun på 

omdriftsarealer

Ikke tilladt – heller ikke afgræsning og 

slæt – dog er afgræsning tilladt når 

småbiotopen består af træer og buske

Der må aktivt tilplantes træer og buske 
Præcis 

indtegning 

særskilt 

kortlag i IMK

Ja 

Undtages 

driftslovens 

rydningspligt

Bioordning biodiversitet 

og bæredygtighed

Min. 100 m2 –

dog mindst samlet 

0,30 ha i 

ordningen

1 ha

Mindst 5 meters 

afstand

100%

Max. 50% af 

bedriftens 

areal

Alle arealer

– dog ikke på 

udpegede 

naturbeskyttede 

områder (§3, 

HNV>5, N2000 

særlige udpegn.)

Ja

Undtages 

driftslovens 

rydningspligt

Under grundbetaling Min 100 m2 1 ha

Mindst 5 meters 

afstand

Maks. 20% Alle arealer Alle landbrugsaktiviter er tilladt – også 

afgræsning

Skal 

indtegnes/regi

streres

Nej

Undtages 

driftslovens 

rydningspligt

Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed

• Man kan udlægge op til 50 % af bedriftens omdriftsareal 

• Der må ikke ske produktion på arealerne

Rabat

• Hvis der samlet udlægges mindst 7 % af bedriftens omdriftsareal til ‘brak’

• Så nedsættes kravet til 4% brak (GLM8) til 3% brak, dvs. man kan få udbetalt 1% ekstra med høj støtte fra 
bioordningen  
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Bioordning - Biodiversitet og bæredygtighed

Der kan søges tilskud under ordningen hvert år i perioden 2023-2027

På samme areal kan søge tilskud til

- Grundbetaling

- Ø-støtte

Ikke i kombination med 

- Bioordning økologisk arealstøtte

- Økologisk arealtilskud under det nuværende landdistriktsprogram

Bioordning - Ekstensivering med slæt (fra 2022)

Formål og indhold:

• Formålet med ordningen er at nedsætte udledningen af drivhusgasser og 

kvælstof

• Der ydes tilskud til at udlægge omdriftsarealer til ekstensiv drift med krav om 

græs og slæt 

• Særlige områder: Overlap mellem kulstofholdige jorde (min. 6 pct. organiske 

kulstofindhold) og ådale

Tilskud: 3.526 kr. pr. ha
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Bioordning - Ekstensivering med slæt

• Krav

• Kan søges til arealer, der er i omdrift og som er berettiget til grundbetaling

• Minimum 1 slæt i perioden 1. juni til 15. september

• Arealet må ikke tilføres gødning og det har ingen gødningskvote

• Arealet må afgræsses efter 15. september og der må ikke tilskudsfodres

• Der skal være et græsplantedække senest fra 1. januar 2023, dvs. senest etableret i 
2022, og det skal ligge hele kalenderåret

• Må ikke være pålagt krav om gødningsfri drift/man skal være i Register for 
gødningsregnskab 

• Må ikke være §3-areal, GLM-landskabselement eller 3 meter bræmme
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Bioordning - Økologisk arealstøtte

Formål og indhold

• Tilskud til at fastholde og øge det økologiske areal

• Der kan søges: økologisk basistilskud, omlægningstillæg, tillæg for reduceret N-tilførsel samt 
frugt- og bærtillæg

Tilskud:

Økologisk basistilskud – 870 kr. pr. ha

Omlægningstillæg – 1.600 kr. pr. ha

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel – 650 kr. pr. ha

Frugt- og bærtillæg – 4.000 kr. pr. ha

Bioordning - Økologisk arealstøtte

Bioordning økologisk arealstøtte

• Økologisk arealstøtte er en ny et-årig bioordning med start 2023

• Arealet skal drives økologisk hele kalenderåret, omlagt pr. 1. januar 

• Søges til nye arealer eller hvor tilsagnet om økologisk arealtilskud er udløbet i 

2022

• Eksisterende flerårige tilsagn kører videre til udløb
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