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De 2 mest centrale ændringer er:

• Afskaffelsen af betalingsrettighederne

• Umiddelbart en kæmpe forenkling af systemet

• Men også et trist farvel for de landmænd der har haft 

rettigheder med tillæg

• Afskaffelsen af begrebet MFO



De 2 vigtigste nye ting I skal i den nye reform:

• Opfylde kravet om ”4% ikke produktive arealer” på 

jeres ejendom

• Alle 2 meter bræmmer skal fremadrettet være 3 meter 

bræmmer!



Grundbetaling – ca. 1.900 kr.

Ny opbygning - 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.

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

Ny opbygning - Forventede støttesatser i 2023



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 



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! 

• 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 



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

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

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)



GLM 8 - 4% ikke produktive arealer

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

• Slåningsbrak - Regler stort set som i dag! Bemærk skal ligge i hele kalenderåret dvs fra 1/1 til 31/12

• Blomsterbrak/Bestøverbrak Regler stort set som i dag! 

• Markbræmmer Tæller nu kun med som faktor 1:1 - Afgræsning ikke tilladt længere!!

• 3 meter bræmmer NYT - Årlig afpudsning ml. 15/3 og 15/10 – Må ikke dyrkes – Må ikke afgræsses

• GLM landskabselementer

• Markkrat - NYT

• Nye småbiotoper - NYT



GLM 8 - 4% ikke produktive arealer

• Markkrat

• Et område 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 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



GLM 8 - 4% ikke produktive arealer

• Nye småbiotoper

• Er defineret som delområder på omdriftsareal, som man ikke dyrker– 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 højtgræs 

• Skal indtegnes præcist, i særligt kortlag



Ny markant ændringer i ordningen 
” Unge nyetablerede Landmænd”

• Tidligere

• 1100 kr/ha på op til 90 ha i de 5 første etableringsår

• Ny ordning

• Heltidsbedrifter: 745.000 kroner, som bliver udbetalt på én gang (1665 timer)

• Deltidsbedrifter: 372.500 kroner, som bliver udbetalt på én gang (830 timer)

• Krav om uddannelseskrav

• Krav om tinglyst gæld inkl. Virksomhedspant

• Krav om virksomhedsplan

• Bliver en selvstændig ansøgningsrunde

• OBS hvis man har søgt den gamle ordning og ikke har fået for alle 5 år – mulighed for delvis støtte

• Vigtigt ikke søge i sidste øjeblik



Spørgsmål?
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