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Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere  
 

 Fra 1. februar er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder med kompensation i 
områder med indsatsbehov i forhold til grundvand og kystvandoplande med lav retention (1. 
runde). 

 Fra 1. marts er det muligt at søge tilskud til målrettede efterafgrøder med kompensation i 
kystvandoplande med høj retention (2. runde). 

 31. marts. Frist for indsendelse af gødningsregnskab og Sprøjtejournal for 2016/2017. 

 20. april. Frist for indsendelse af Fællesskema 2018 for indberetning og ansøgning om 
Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge nyetablerede landbrugere, ø-støtte m.m.  

Januar 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Miljø- og Økologiordninger - udbetaling af tilskud  
Fra 1. december til 31. marts udbetales tilskud for tilsagnsåret 2016/2017 i de 5-årige ordninger 
normalt, men det kan også ske senere. 

Braklagte arealer 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 f.eks. halmballer og ensilagestakke. 

Grundbetaling - jordbearbejdning af brak forud for en vårafgrøde  
Fra 1. januar må der jordbearbejdes og nedvisnes på sandjord (JB 1-4)  

Blomsterbrak – etablering  
Fra 1. januar til 30. april kan der etableres blomsterbrak med forårspløjning  

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 
Naturstyrelsens lokale enheder. Det påhviler ejeren selv at indhente tilladelser til etableringen af 
vådområdet efter anden lovgivning. Tilladelser skal være indhentet og gyldige inden indsendelse af 
ansøgningsskemaet. 

Februar 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Målrettede efterafgrøder med kompensation  
Fra 1. februar til 20. april er det muligt at søge tilskud for områder med et indsatsbehov i forhold til 
grundvand og kystvandoplande med lav retention (1. runde). Landbrugsstyrelsen skal modtage 
ansøgning i Fællesskemaet senest 20. april. 

Fællesskema 2018 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  
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• Ansøgning om grøn støtte, herunder anmeldelse af MFO arealer  
• Ansøgning om støtte til unge nyetablerede landbrugere  
• Ansøgning om ø-støtte  
• Ansøgning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude  
• 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)  
• Ansøgning om nye 5-årige miljø- og økologitilsagn   
• Indberetning af tilsagn under skovordningerne  
Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 20. april. 

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder  
Fra 1. februar er det muligt at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra national reserve. 
Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 20. april. 

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. Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet 
senest 20. april. 
• Siden ”Opgørelse af efterafgrøder 2017/18” skal udfyldes og indsendes, hvis der er 
efterafgrødekrav i 2017/18. Landbrugsstyrelsen skal modtage skemaet senest 20. april  
• Siden ”Indberetning af efterafgrøder 2018/19” skal indsendes, hvis der udlægges pligtige 
efterafgrøder i efteråret 2018 eller, der anvendes visse alternativer til efterafgrøder. Der kan 
indsendes ændringer til denne side frem til 31. august 

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.  

Slut på forbud mod omlægning af fodergræs 
Fra 1. februar må fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-258 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.  

Udbringning af husdyrgødning, biomasse, ensilagesaft, handelsgødning og affald 
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..  

Flydende husdyrgødning – krav om nedfældning eller forsuring 
Fra 1. februar skal flydende husdyrgødning nedfældes på arealer uden etablerede afgrøder til høst 
og til fodergræs. Teknologier, der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste, kan anvendes som 
alternativ til nedfældning i fodergræs og under visse betingelser på arealer uden afgrøder til 
høst. 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. 

GUDP – ansøgning om støtte  
13. februar. Frist for at søge om støtte i den første af to runder i 2018 til Grønt Udviklings- og 
Demonstrations Program (GUDP). Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest kl. 12.00. 
Frist for ansøgning i runde II er 6. september kl. 12.00. 

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 kortlag i 
IMK: GLM jorderosion. 

Marts 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Målrettede efterafgrøder med kompensation  
Fra 1. marts er det muligt at søge tilskud i kystvandoplande med høj retention (2. runde). 
Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgning i Fællesskemaet senest 20. april. 

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. 

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. 

Pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder i majs  
Fra 1. marts må lovpligtige efterafgrøder (græsudlæg) i majs destrueres. 

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.  

Gødnings- og husdyrindberetning/Gødningsregnskab for planperioden 2016/2017 
31. marts. Frist for at indberette Gødnings- og Husdyrindberetning elektronisk på 
landbrugsindberetning.dk, hvori gødningsregnskabet for 2016/2017 og opdatering af 
fødevarekædeoplysninger indgår. Endvidere skal det indberettes om bedriften modtager OGJ. 

Sprøjtejournal - indberetning for 2016/2017 
31. marts. Frist for at indsende opgørelse af pesticidforbrug for 2016/2017 via 
landbrugsindberetning.dk. 

April 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Grundbetaling – slåning af brak  
Fra 1.- 30. april eller fra 1. august til 15. september skal brak slås mindst en gang. 

Målrettede efterafgrøder med kompensation  
20. april. Frist for rettidig indsendelse af fællesskemaet, hvor de målrettede efterafgrøder skal 
indberettes for begge runder. 

Fællesskema 2018 for indberetning og ansøgning om Grundbetaling, Grøn støtte, støtte til unge 
nyetablerede landbrugere, ø-støtte m.m.  
20. april. 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 støtte til unge nyetablerede landbrugere  
• Ansøgning om ø-støtte  
• Ansøgning om slagtepræmier for kvier, tyre og stude  
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• Anmodning om udbetaling af tilskud til de 5-årige miljø- og økologiordninger  
• Indberetning af tilsagn under skovordningerne  
• Målrettede efterafgrøder NaturErhvervstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 20. april. 

Skema: Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 
20. april. Frist for rettidig indsendelse:  
• Siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote” skal udfyldes og indsendes, hvis 
kvægundtagelsesbestemmelsen på 230kg N/ha anvendes.  Siden ”Opgørelse af efterafgrøder 
2017/18” skal udfyldes og indsendes, hvis der er efterafgrødekrav i 2017/18. Landbrugsstyrelsen 
skal modtage skemaet senest 20. april.  
• Siden ”Indberetning af efterafgrøder 2017/18” skal indsendes, hvis der etableres pligtige 
efterafgrøder i efteråret 2018, eller der anvendes visse alternativer til efterafgrøder. Der kan 
indsendes ændringer til denne side frem til 31. august. 

Fællesskema: Miljø- og Økologiordninger - ansøgning  
20. april. Frist for at søge om nye 5-årige tilsagn i 2018 til:  
• Tilskud til pleje af græs- og naturarealer  
• Økologisk Arealtilskud og tillæg 
Landbrugsstyrelsen skal modtage Fællesskemaet senest 20. april. Ansøgninger, der modtages efter 
denne dato, bliver afvist. 

National reserve - ansøgning om betalingsrettigheder  
20. april. Frist for at søge om tildeling af betalingsrettigheder fra National Reserve. 
Landbrugsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest 20. april 

Grundbetaling - overdragelse af rettigheder  
20. april. Frist for at meddele overdragelse af betalingsrettigheder, der skal udnyttes af modtager i 
år. Rettigheder kan overdrages frem til 15. maj, hvis erhverver indsender Fællesskema 2018. Husk 
dog altid rådighed over arealet 20. april. 

Gødningsplanlægning  
20. april. Frist for gødningsplanlægning for 2017/2018 (kvælstofkvote og efterafgrøder). Kan 
udarbejdes sammen med ansøgning om grundbetaling i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”. 

Økologi - tilskud til nye arealer i ”Ekstrarunden”  
Fra 21. april til 3. september er det muligt at søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud for nye arealer, 
der er købt eller tilforpagtet til en økologisk bedrift i denne periode. Husk, at bedriften skal have 
indsendt autorisationsansøgning til Landbrugsstyrelsen senest 20. april. 

Plant for vildtet – ansøgning om tilskud  
30. april. Forventet 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. 

Blomsterbrak – etablering  
30. april. Frist for at etablere blomsterbrak med forårspløjning. 

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

Grundbetaling - slåning af brak 
30. april. Frist for at slå brakarealer. Slåningsbrak skal slås mindst én gang i en af perioderne 1. – 30. 
april eller 1. august til 15. september. 

Maj 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Målrettede efterafgrøder – eventuelt obligatorisk krav bliver beregnet og meldt ud i løbet af maj 
måned. 

Grundbetaling – slåningsforbud af brak og MFO-bræmmer 



Fra 1. maj til 31. juli er slåning af brak og MFO-bræmmer forbudt. Undtagelser ved risiko for 
krydsbestøvning, ved bekæmpelse af hejrearter og giftige eller aggressive plantearter. 

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

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

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

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – visse ændringer  
15. maj. Frist for visse ændringer af oplysninger i Fællesskemaet. Det kan dog altid lade sig gøre at 
justere nedad, forudsat der ikke er anmeldt kontrol.   

Fællesskema: Grundbetaling m.m. – forsinket ansøgning  
15. maj. Ansøgninger om grundbetaling og indsendelse af markkort m.m., der modtages i 
Landbrugsstyrelsen efter denne dato, bliver afvist.   

Grundbetaling – overdragelse af rettigheder  
15. maj. Frist for at overdrage betalingsrettigheder som en ændring til et indsendt Fællesskema 
2018. Husk dog altid rådighed over arealet 20. april.   

Pleje af græs- og naturarealer  
15. maj. Frist for at vælge mellem fast græsningstryk eller synligt afgræsset på 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. Husk dog, det er ikke muligt at søge nye tilsagn efter 20. april. 

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. 

Fodergræs – nedpløjning  
31. maj. Frist for at nedpløje fodergræs med afgrødekoderne 173, 255-258 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. Økologer er undtaget fra forbud mod omlægning af 
fodergræs. 

MFO - græsudlæg 
31. maj. Frist for at etablere græsudlæg udlagt i en hovedafgrøde, som skal anvendes som MFO. 
Fristen for græsudlæg i majs er dog 30. juni. 

Juni 2018 

Start/slut dato og beskrivelse af regel eller tilskudsordning 

Private skove - tilskud til grøn driftsplan  
1. juni. Forventet frist (ikke endelig fastsat) for at søge tilskud til grøn driftsplan, som skal fremme 
omstillingen til bæredygtig drift af private skove. 

Skove - foryngelse  
1. juni. Forventet frist (ikke endelig fastsat) for at søge tilskud til bæredygtig skovdrift ved at 
omlægge skovarealer med nåletræ til hjemmehørende træarter. 

Pleje af græs- og naturarealer – fast græsningstryk 
Fra 1. juni til 31. august skal det fastsatte antal dyr gå på tilsagnsarealet, 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. 

Grundbetaling - slåning af græs  
Fra 1. juni til 15. september skal græs i omdrift og permanent græs slås mindst en gang. Slåning kan 



erstattes af afgræsning. 

Grundbetaling - permanente græsarealer 
Fra 1. juni til 15. september skal arealer med permanent græs være så tørre og have en sådan 
beskaffenhed, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt  

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 
fladedækkende afpudsning. Det er dog tilladt, at supplere afgræsningen med et slæt. 

MFO – græsudlæg i majs  
30. juni. Frist for at etablere græsudlæg i majs. Majsen skal høstes senest 15. november for at 
græsudlægget kan tælle som MFO. MFO-græsudlægget må tidligst destrueres 8 uger efter høst og i 
denne periode må der ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler. 

MFO-blandinger30. juni. Tidligste sådato for MFO-blandinger. Der må ikke anvendes 
plantebeskyttelsesmidler i perioden fra udsåning og frem til 20. oktober. 

Grundbetaling - udbetaling af støtte 
30. juni. Frist for udbetaling af støtte under grundbetalingsordningen for 2017. 

Slagtepræmier - udbetaling  
30. juni. Frist for udbetaling af slagtepræmier for 2017. 

  

 

Venlig hilsen Planteavlsafdelingen                                                                         Kenneth Svensson 


