
 

Den nye landbrugsreform (CAP 2023-27) 
- med etårig bio-ordning 
 

Den nye landbrugsreform er trådt i k raft 1. januar 2023. Betalingsrettighederne er afskaffet og 
erstattet af grundbetaling med ens tilskud pr. areal. Det er muligt at øge støtten ved tilvalg af 
bio-ordninger, koblet–støtte, PLG og ung-landbruger. 
 

Basis og GLM-krav 
For at få grundbetaling skal du overholde alle GLM-krav, 
som i hovedtræk er de nuværende krav om kryds-
overensstemmelse samt nogle nye krav. Der skal 
udføres en landbrugsaktivitet (fx dyrkning af afgrøde, 
slåning el. afgræsning) på arealerne senest 25/10. 
 
GLM-k rav: 
1. Opretholdelse af permanent græsareal (allerede 

kendt krav, dog bliver økologer omfattet). 
2. Beskyttelse af kulstofholdige jorder (allerede 

indeholdt i national lovgivning). 
3. Forbud mod afbrænding af stubmarker, undtagen 

frøgræs (kendt nationalt krav). 
4. 3 m bræmmer langes vandløb og søer (udvidelse 

af de nuværende 2 m). Forbud mod gødskning, 
sprøjtning, jordbearbejdning og dyrkning.  

5. Mindskelse af risikoen for jorderosion (kendes i 
dag som ”alpe-reglen”). 

6. Jorddække i efterår/vinter NYT KRAV.  
7. Afgrøderotation NYT KRAV.  
8. Biodiversitet (4 % brak), NYT KRAV. 
9. Forbud mod omlægning af miljøsårbare områder 

(allerede et nationalt krav).  
 

GLM 6 – Jorddække i efterår/vinter 
Nyt krav om jorddække(stub el. planter) fra høst og nye 
afgrøder skal etableres inden for 4 uger. Jorddække må 
fjernes på JB 7-9 + med roer fra 2/10; JB 5,6,10 og 11 + 
gartnerafgrøder fra 21/10 samt JB 1-4 fra 2/2.  Arealer,  
der drives efter økologisk praksis (uden sprøjtning fra 
høst), er undtaget. 
 
GLM 7 – Afgrøderotation 
Nyt krav om sædskifte, hvor 35 % af omdriftsarealet 
årligt skal sås med en ny afgrøde og maksimalt samme 
afgrøde på marken i 3 år i træk.  Undtagen økologer, 
bedrifter under 10 ha eller over 75 % græs samt 
arealer med flerårige afgrøder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grundbetaling 
Grundbetaling (Basisindkomststøtte) der 
forventes i 2023 at blive ca. 1.900 kr. pr. ha og 
fra 2026 og frem ca. 1.700 kr. pr. ha.  
 

Priser  
Ansøgning om bio-ordninger (undtagen økologi) 
koster et tillæg på minimum på kr. 450,- ud 
over de normale pris-pakker. Kontakt din 
konsulent, hvis du ønsker oplyst den endelige 
pris og dine tilskuds muligheder. 
 



Kontakt Agrovi 
48 22 52 00 

agrovi@agrovi.dk 

GLM 8 – 4 %  ikke produk tive elementer 
Nyt krav, hvor alle med et omdriftsareal er omfattet. De 
ikke produktive elementer skal som hovedregel 
etableres på et omdriftsareal og har ens vægtning. Der 
må ikke være en produktion, og der er et aktivitetskrav 
(slåning uden at plantedækket fjernes) og gælder hele 
kalenderåret. De ikke produktive elementer kan være: 
Brak To typer med slåningsforbud fra 1/5 til 

31/7 og plantedække fra 15/3 til 25/10. 
 - Forårsbrak, slåning 1/4 til 30/4 

 - Sommerbrak, slåning 1/8 til 25/10 
Blomsterbrak/ Etablering af blomsterblanding senest 
bestøverbrak 30/4, slåning ikke nødvendig. Muligt på 

permanente arealer (også græs). 

Markbræmmer Mellem 1 og 20 m bred og max 50 % af 
marken. 

3-m bræmmer GLM 4. 
Landskab Fortidsminder og søer, der skal 

vedligeholdes dvs. afgræsning tilladt. 
Småbiotoper NYT område, der kan bestå af uslået 

græs, våde områder, træer og buske. 
Max 1 ha, afgræsning kan være tilladt. 
Vildt og bi-venlig tiltag tilladt. Ingen 
krav om landbrugsaktivitet. 

Markkrat Eksisterende område uden GB, max 0,5 
ha, mindst 10 m bred, mindst 5 m til 
markblokkant og min 75 % træer & 
buske. Afgræsning tilladt. 

Bio-ordninger 
Bio-ordninger er frivillige ordninger, der gør det muligt at få ekstra tilskud til bestemte arealer. Ordningerne bliver 1-
årige areal-ordninger der som hovedregel gælder hele kalenderåret. Tilskuddet vil afhænge af hvor mange ha der søges 
til i den enkelte bio-ordning. 
 

Bio-ordning Tilskuds niveau  Besk rivelse af ordningen 
Økologisk 
arealstøtte 

870 kr./ha + 
tillæg 

Kræver en certificeret bedrift og omlægning af arealer senest 1/1. Ligner nogenlunde de 
flerårige økologiske arealtilskuds- ordninger. Nye arealer kan få omlægnings-tillæg. 

Miljø- og 
klimavenligt græs 

1.500 kr./ha Udsætte omlægning (pløjningen) af græsmarker der har været græs i min. 2 år 
(permanent og omdrifts græs).  

Ekstensivering 
med slæt 

3.526 kr./ha Fra 2022, ingen tildeling af gødning, afgræsning eller nedpløjning af græsarealer på 
kuldstofrige jorde eller ådale (særskilt kortlag). Krav om slæt. 

Varieret 
planteproduktion 

615 kr./ha Krav om afgrødediversificering (flere afgrødekategorier på bedriften) og dyrkning af 
bestemte afgrøder fx frugt & bær, grøntsager, bælgplanter og rodfrugter. 

Biodiversitet og 
bæredygtighed 

2.740 kr./ha Etablering af ikke-produktive elementer (småbiotoper, brak & markbræmmer) på 
omdriftsareal over GLM 8-krav (3 el. 4 %). Max op til 50 % af dit samlet areal. 

Du kan udlægge bio-ordningerne på mindst 0,01 ha af din mark, dog tilsammen et mindsteareal på 0,3 ha på hele bedriften. Det vil 
som hovedregel ikke være muligt at søge bio-ordning på areal med § 3-beskyttelse, MVJ og andre natur arealer. 
 

Koblet støtte, PLG & ung-landbruger 
Koblet støtte til slagtepræmie (slagtning af mindst 5 
kvier, tyre og stude), ko-præmie (levende køer i CHR) og 
stivelsekartofler, skal tilmeldes i fælleskemaet.  
 
Ung-landbruger kan ansøge om etableringstilskud 
(heltid- el. deltidsbedrifter) med krav om uddannelse, 
bedriftlederskab, nyetableret og alder under 40 år.  

P leje af græs- og naturarealer (PLG) forsætter 
nogenlunde som tidligere, som en 5-årige periode med 
tilskud til naturpleje med græsning eller slæt. 
 
 
 
 

 



 


