CAP 2023-27 – hvad betyder det
for dig som landmand?
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MiljøInnovation, SEGES Innovation

Hvad betyder ny CAP for mig og min bedrift?

• Falder mit tilskud?

• Vil det ændre måden, jeg driver mine
marker på i dag?
• Skal jeg overveje tiltag for at øge
tilskuddet?

Hvad betyder CAP2023-27 for mit tilskud? - FORVENTNINGER
Eksempler på bedriftstype

Grundbetaling +
grøn støtte *
Kr. pr. ha

Basisindkomststøtte
(Grundbetaling)
Kr. pr. ha

2021

2023

2026/27

Ca. 1.900

Ca. 1.900

Ca. 1.700

Plante/svinebedrift BR 1.800 kr. Ca. 2.600
(500 kr. i tillæg)

Ca. 1.900

Ca. 1.700

Plante/svinebedrift
Basisrettigheder på 1.300 kr.

Mulig ”kompensation”

Eco-scheme for Planter
Koblet støtte til
stivelseskartofler

(stivelseskartofler/sukkerroer)

Kvægbedrift - BR 2.300 kr.
(1.000 kr. i tillæg)

Ca. 3.300

Ca. 1.900

Ca. 1.700

Kvægbedrift – BR 4.800 kr.
(3.500 kr. i tillæg)

Ca. 7.000

Ca. 1.900

Ca. 1.700

Eco-scheme for miljø- og
klimavenligt græs
Koblet støtte via Ko-præmie

*) Grundbetaling udbetales på baggrund af værdi af betalingsrettigheder - Grøn støtte udgør ca. 45 pct. af BR-værdien

Kvægproducent fra Midtjylland – 394,5 ha og 452 malkekvæg
- forventet tilskud efter 2022 inkl. ko-præmie og eco-scheme
• Tilskud i 2021: 2.515 kr. pr. ha

132 ha kl.græs
- heraf 35 ha ældre
end 2 år

• Grundbetaling : 1.705 kr. pr. ha (råder over
betalingsrettigheder med værdier fra 1.272 kr. til
2.496 kr.)
• Grøn støtte: 810 kr. pr. ha
36 ha

År

Basisindkomst
støtte

Ko-præmie

Eco-scheme Klima- og
miljøvenligt græs
- græs ældre end 2 år

Tilskud
kr. pr. ha

Ændring i tilskud
- Ved uændret drift

2023

1.900 kr.

135 kr./dyr : 61.020 kr.
155 kr. pr. ha

71 ha græs: 106.500 kr.
270 kr. pr ha

2.324

-75.000 kr.

33 kr./dyr: 14.916 kr.
38 kr. pr. ha

71 ha græs: 106.500 kr.
270 kr. pr ha

2.007

2026

1.699 kr.

(8 pct fald)

-200.000 kr.
(20 pct fald)

Har landbrugsreformen konsekvenser for min markdrift?
• Hvad betyder de overordnede støttebetingelser for min markdrift?

• 9 ”nye” GLM-krav skal overholdes for at få den fulde arealstøtte fra 1. januar
2023
• GLM: God Landbrugs- og Miljømæssig stand

• Giver min markdrift mulighed for at søge ekstra tilskud via de 6 nye Ecoschemes/bio-ordninger ?

Overordnede kriterier for støtteberettigelse
• De helt overordnede betingelser for at søge arealstøtte fortsætter
• Fortsat krav om mindst 2 ha støtteberettigede arealer, hvor der skal udføres en landbrugsaktivitet
• Fra 2023 gives der mulighed for, at der kan opnås støtte til visse arealer, hvor der udelades en
landbrugsaktivitet, såfremt de overholder nogle helt specifikke krav
– det gælder nye småbiotoper og for GLM8-kravet gælder det også eksisterende markkrat

GLM 8
4 pct. ikkeproduktive arealer
Særlige regler for nye
småbiotoper under
GLM8

Eksisterende
markkrat

Eco-scheme
Biodiversitet og
bæredygtighed
Særlige regler for nye
småbiotoper under
Eco-schemet

Bruttoarealmodellen
Særlige regler for nye
småbiotoper under
bruttoarealmodellen

GLM4: Minimum 3 meter bræmmer langs vandløb
• Kravet er udmeldt som en udvidelse af det nuværende krav om 2 meter
bræmmer langs vandløb
• 2 meter bræmmer skal derfor udvides med 1 meter – gældende fra 1. januar
2023
• Fortsat forbud mod gødskning, sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning i
bræmmen (ingen ændringer)
• Bræmmen er støtteberettiget hvis landbrugsaktiviteten overholdes

• Bræmmen kan indgå i kravet om 4 pct. brak under GLM8

GLM 6: Minimum jorddække i følsomme perioder og
arealer
• Kravet er nyt i 2023 og vil gælde fra efteråret 2023

• Mindst 60 pct. jorddække om efteråret/vinteren på omdriftsareal og permanente
afgrødeareal
• Jorddække kan være afgrøder, planterester (herunder stub), efterafgrøder etc.
• Der er en række undtagelser jf. tilladelserne under forbud mod jordbearbejdning
forud for vårsæd, herunder f.eks.
• Tilladt at pløje lerjorde om efteråret og efter efterafgrøder
• Tilladt at jordbearbejde hvis der er behov for at bekæmpe ukrudt eller af sygdomssanerende hensyn
• Visse afgrøder er undtaget f.eks. grøntsagsafgrøder

GLM 7: Omdrift (afgrøderotation/afgrødevariation)
Det forventes, at der indføres samme krav om afgrødevariation som under de
grønne krav i 2015-2022 – med en justering, hvor den største afgrøde max. må
udgøre 70 pct. (75 pct. i dag)
Omdriftsareal

Forventede krav til afgrødevariation

Under 10 ha

Er undtaget.

Økologiske bedrifter samt bedrifter med meget græs/brak er også undtaget.
10-30 ha

Krav om mindst 2 afgrøder – hvor største afgrøde må max være 70 pct.
eller
Krav om årligt sædskifte på alle omdriftsarealer, hvor der dyrkes en ny afgrøde hvert år

Over 30 ha

Krav om mindst 3 afgrøder, hvor største afgrøde må max være 70 pct. og de to største
afgrøder max. 95 pct.
eller
Krav om årligt sædskifte på alle omdriftsarealer, hvor der dyrkes en ny afgrøde hvert år

GLM 8: Udlægning af mindst 4 pct. ikke-produktive arealer
• Kravet skal opfyldes på alle bedrifter – ingen er undtaget

• Skal etableres på omdriftsarealer og kan bestå af:
• Brak eller Markbræmmer, inkl. 3 meter bræmmer efter GLM4
• Nyetablerede småbiotoper

• Eksisterende markkrat (huller i marken)
• GLM-søer og fortidsminder
• Efterafgrøder/græsudlæg kan ikke anvendes!
• Læhegn indgår ikke

• Må ikke inddrages til landbrugsaktivitet – dog må markkrat, GLM-søer og fortidsminder
afgræsses
• Uvist pt hvordan de enkelte elementer tæller (tæller markbræmmer f.eks. med som faktor 1,5?)

Overvejelser i forhold til opfyldelse af krav om 4 pct. ikkeproduktive arealer i GLM8
Krav om 4 pct. ikke-produktive arealer (GLM8-kravet) ”erstatter” det grønne krav om 5 pct. MFO
Bedrifter der i dag opfylder MFO-kravet med efterafgrøder eller græsudlæg skal derfor
ændre praksis og udlægge 4 pct. brak/bræmmer/småbiotoper – evt. fjernbrak
Bedrifter der i dag opfylder MFO-kravet med brak og markbræmmer kan fortsætte
praksis – og kravet reduceres fra 5 pct. til 4 pct.
Bedrifter med op til 15 ha omdriftsareal samt økologiske bedrifter er undtaget krav om
MFO i dag – får fra 2023 krav om 4 pct. brak/småbiotoper
Udlægning af 4 pct. GLM8 brak/småbiotop kommer udover kravet om pligtige efterafgrøder,
husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder

Overvejelser GLM8-krav: Brak
• GLM8-brak kan være slåningsbrak, blomsterbrak eller bestøverbrak
• Slåningsbrak kan ikke etableres efter pligtige/husdyr/målrettede efterafgrøder
• Skyldes kravet om etablering af forårssået afgrøde eller etablering af blomster/bestøverbrak efter
pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder
• Alle typer brak under GLM8 kan etableres efter MFO-græsudlæg

• Blomster-/bestøverbrak forventes at kunne etableres efter permanent græs
• Der forventes ikke krav om særligt plantedække på GLM8-slåningsbrak
• Det forventes, at GLM8-brak står på ”pause” i forhold til permanent græs-status (som det gælder
for MFO-brak)

Overvejelser GLM8-krav: Nye småbiotoper
• Er defineret som delområder på omdriftsarealet hvor der udelades en
landbrugsaktivitet

• Småbiotoper må højst udgøre op til 50 pct af markens areal under GLM8
• Vildt og bi-venlige tiltag kan indgå som en småbiotop
• Skal indberettes – herunder med en N-kvote på 0 kg

• Uvist pt. om småbiotoper bliver undtaget driftslovens regler

Overvejelser GLM8-kravet: Eksisterende markkrat
• 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 og frem

• Markkrattet skal være placeret som ”huller i marken” og mindst 5 meter fra
markblokkens ydre grænse
• Skal være mellem 100 til 5.000 m2 og må ikke noget sted være smallere end 10
meter
•

Dvs. mindst 10 meter * 10 meter

6 eco-schemes i den danske CAP-plan 2023-27: Bio-ordninger
Eco-scheme

FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og
klimavenligt
græs

1.500 kr.

Ekstensivering
med slæt

3.526 kr.

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 år - også permanent græs
Græs udlagt i renbestand om foråret tæller med som år 1

Mål: 198.000 ha
Arealer med pløjeforbud (§3-arealer, tilsagnsarealer, våd-/lavbundsområder….) eller med høj
naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge
tilskuddet

Mål: 38.000 ha
Nye

Planter

773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og satsen
afhænger af totalarealet)
Mål:100.000-150.000 ha

LBST har oplyst, at ca.135.000 ha udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale potentielt
kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud, kan ikke få tilskuddet
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må ikke afgræsses)
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal
Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgør mindst 5 pct. af omdriftsarealet:
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter, hør og hamp samt
kartofler
og bedriften har en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der
udgør mindst 5 pct.

Biodiversitet og
bæredygtighed

2.740 kr.
Mål: 50.000 ha

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct. i GLM 8 – kravet. Småbiotop kan
etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens samlede areal.
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
Småbiotoper kan etableres på både omdrift og ikke-omdriftsarealer – dog ikke §3.
Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000)

Målrettet reg.

700-950 kr.

Først fra 2026 (Landdistriktsordning til 2025)

Økologisk
arealstøtte

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

Overgår til 1-årig ordning ved ansøgning i 2023
– for perioden 1/1 til 31/12

Først aktuel
fra 2026
Erstatter
Landdistriktsord
ning

6 eco-schemes i den danske CAP-plan 2023-27: Bio-ordninger
Eco-scheme

FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og
klimavenligt
græs

1.500 kr.

Ekstensivering
med slæt

3.526 kr.

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 årKvægbedrifter
- også permanent græs
Alle bedrifter
Græs udlagt i renbestand omder
foråret
tæller med som år 1 Græs ældre end 2
opfylder

Mål: 198.000 ha

betingelserne kan

Mål: 38.000 ha
Nye

Planter

år – vær obs på

Arealer med pløjeforbud (§3-arealer,
eller med høj
etableringsmetode
søge tilsagnsarealer, våd-/lavbundsområder….)
naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge
tilskuddet

773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og satsen
afhænger af totalarealet)
Mål:100.000-150.000 ha

LBST har oplyst, at ca.135.000 ha udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale potentielt
kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud, kan ikke få tilskuddet
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må ikke afgræsses)
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal
Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgør mindst 5 pct. af omdriftsarealet:
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter, hør og hamp samt
kartofler
og bedriften har en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der
udgør mindst 5 pct.

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct.i GLM 8 – kravet. Småbiotop kan
etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens samlede areal.
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
Småbiotoper kan etableres på både omdrift og ikke-omdriftsarealer – dog ikke §3.
Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000)

Biodiversitet og
bæredygtighed

2.740 kr.

Målrettet reg.

700-950 kr.

Økologisk
arealstøtte

Basis:870 kr., N-tillæg:
650 kr.
Erstatter
Frugt/bær:4.000 Landdistrikts
kr.
Omlægn.tilsk.: 1.600
kr.
ordning

Mål: 50.000 ha

Først aktuel
fra 2026

Først fra 2026 (Landdistriktsordning til 2025)
Overgår til 1-årig ordning ved ansøgning i 2023
– for perioden 1/1 til 31/12

6 eco-schemes i den danske CAP-plan 2023-27: Bio-ordninger
Eco-scheme

FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og
klimavenligt
græs

1.500 kr.

Ekstensivering
med slæt

3.526 kr.

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 årKvægbedrifter
- også permanent græs
Alle bedrifter
Græs udlagt i renbestand omder
foråret
tæller med som år 1 Græs ældre end 2
opfylder

Mål: 198.000 ha

betingelserne kan

Mål: 38.000 ha
Nye

Planter

år – vær obs på

Arealer med pløjeforbud (§3-arealer,
eller med høj
etableringsmetode
søge tilsagnsarealer, våd-/lavbundsområder….)
naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge
tilskuddet

773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og satsen
afhænger af totalarealet)
Mål:100.000-150.000 ha

Alle ha
bedrifter
LBST har oplyst, at ca.135.000
udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale potentielt
Kvægbedrifter
der
opfylder
kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud,
kan ikke få tilskuddet
betingelserne kan
– obs ikke-harmoni
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må ikke afgræsses)
søge
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal
Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgør mindst 5 pct. af omdriftsarealet:
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø (ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter, hør og hamp samt
kartofler
og bedriften har en ekstra afgrødekategori ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der
udgør mindst 5 pct.

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct.i GLM 8 – kravet. Småbiotop kan
etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens samlede areal.
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
Småbiotoper kan etableres på både omdrift og ikke-omdriftsarealer – dog ikke §3.
Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000)

Biodiversitet og
bæredygtighed

2.740 kr.

Målrettet reg.

700-950 kr.

Økologisk
arealstøtte

Basis:870 kr., N-tillæg:
650 kr.
Erstatter
Frugt/bær:4.000 Landdistrikts
kr.
Omlægn.tilsk.: 1.600
kr.
ordning

Mål: 50.000 ha

Først aktuel
fra 2026

Først fra 2026 (Landdistriktsordning til 2025)
Overgår til 1-årig ordning ved ansøgning i 2023
– for perioden 1/1 til 31/12

6 eco-schemes i den danske CAP-plan 2023-27: Bio-ordninger
Eco-scheme

FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og
klimavenligt
græs

1.500 kr.

Ekstensivering
med slæt

3.526 kr.

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 årKvægbedrifter
- også permanent græs
Alle bedrifter
Græs udlagt i renbestand omder
foråret
tæller med som år 1 Græs ældre end 2
opfylder

Mål: 198.000 ha

betingelserne kan

Mål: 38.000 ha
Nye

Planter

år – vær obs på

Arealer med pløjeforbud (§3-arealer,
eller med høj
etableringsmetode
søge tilsagnsarealer, våd-/lavbundsområder….)
naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge
tilskuddet

773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og satsen
afhænger af totalarealet)
Mål:100.000-150.000 ha

Alle ha
bedrifter
LBST har oplyst, at ca.135.000
udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale potentielt
Kvægbedrifter
der
opfylder
kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud,
kan ikke få tilskuddet
betingelserne kan
– obs ikke-harmoni
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må ikke afgræsses)
søge
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal
Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgørPlante/svinemindst 5 pct. af omdriftsarealet:
Alle bedrifter
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø
(ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter,
bedrifter hør og hamp samt
der opfylder
kartofler
- Kræver specifik
betingelserne kan ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der
og bedriften har en ekstra afgrødekategori
afgrøde og ekstra
søge
udgør mindst 5 pct.
afgrøde

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct.i GLM 8 – kravet. Småbiotop kan
etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens samlede areal.
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
Småbiotoper kan etableres på både omdrift og ikke-omdriftsarealer – dog ikke §3.
Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000)

Biodiversitet og
bæredygtighed

2.740 kr.

Målrettet reg.

700-950 kr.

Økologisk
arealstøtte

Basis:870 kr., N-tillæg:
650 kr.
Erstatter
Frugt/bær:4.000 Landdistrikts
kr.
Omlægn.tilsk.: 1.600
kr.
ordning

Mål: 50.000 ha

Først aktuel
fra 2026

Først fra 2026 (Landdistriktsordning til 2025)
Overgår til 1-årig ordning ved ansøgning i 2023
– for perioden 1/1 til 31/12

6 eco-schemes i den danske CAP-plan 2023-27
Eco-scheme

FORVENTET tilskudsniveau, kr./ha

Miljø- og
klimavenligt
græs

1.500 kr.

Ekstensivering
med slæt

3.526 kr.

Kan søges til støtteberettigede græsarealer ældre end 2 årKvægbedrifter
- også permanent græs
Alle bedrifter
Græs udlagt i renbestand omder
foråret
tæller med som år 1 Græs ældre end 2
opfylder

Mål: 198.000 ha

betingelserne kan

Mål: 38.000 ha
Nye

Planter

år – vær obs på

Arealer med pløjeforbud (§3-arealer,
eller med høj
etableringsmetode
søge tilsagnsarealer, våd-/lavbundsområder….)
naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000–områder) kan ikke søge
tilskuddet

773- 1.160 kr.
(skal genberegnes og satsen
afhænger af totalarealet)
Mål:100.000-150.000 ha

Alle ha
bedrifter
LBST har oplyst, at ca.135.000
udpegede kulstofrige arealer og arealer i ådale potentielt
Kvægbedrifter
der
opfylder
kan søge tilskuddet. §3-arealer og andre arealer med gødningsforbud,
kan ikke få tilskuddet
betingelserne kan
– obs ikke-harmoni
Kan søges til omdriftsgræs - krav om årligt slæt, dvs. græs skal fjernes (må ikke afgræsses)
søge
Ingen gødskning – dvs. ikke harmoniareal
Kan søges til arealer med disse afgrøder, hvis den/de udgørPlante/svinemindst 5 pct. af omdriftsarealet:
Alle bedrifter
Frugt og bær, grøntsager, oliefrø
(ikke raps), visse bælgsæd, rodfrugter,
bedrifter hør og hamp samt
der opfylder
kartofler
- Kræver specifik
betingelserne kan ud over kravet om flere afgrøder i GLM7, der
og bedriften har en ekstra afgrødekategori
afgrøde og ekstra
søge
udgør mindst 5 pct.
afgrøde

Brak, markbræmmer og småbiotoper udover 4 pct.i GLM 8 – kravet. Småbiotop kan
etableres på hele marker – og max. på 50 pct. af bedriftens samlede areal.
Kan søges af
Ved min. 7 pct. nedsættes GLM8 til 3 pct. – dvs. tilskud udover 3 pct.
alle
Småbiotoper kan etableres på både omdrift
og bedrifter
ikke-omdriftsarealer – dog ikke §3.
Ikke til arealer med høj naturværdi (HNV>5 og arealer i særligt udpegede Natura 2000)

Biodiversitet og
bæredygtighed

2.740 kr.

Målrettet reg.

700-950 kr.

Økologisk
arealstøtte

Basis:870 kr., N-tillæg:
650 kr.
Erstatter
Frugt/bær:4.000 Landdistrikts
kr.
Omlægn.tilsk.: 1.600
kr.
ordning

Mål: 50.000 ha

Først aktuel
fra 2026

Først fra 2026 (Landdistriktsordning til 2025)
Overgår til 1-årig ordning ved ansøgning i 2023
– for perioden 1/1 til 31/12

Læs mere om landbrugsreformen
Vær opmærksom på at de endelig regler først kendes efter bekendtgørelse og vejledninger er
offentliggjort – forventeligt først i sidste halvår af 2022
Find information på Landbrugsstyrelsens
hjemmeside:
lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/den-nyelandbrugsreform-2023-2027

Samt på Landbrugsinfo.dk

Spørgsmål?

