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Peter Slettegaard Gradischnig Majbritt Christensen 
Mobiltelefon: 5125 8536 Mobiltelefon: 4075 1737 

e-mail: psg@agropro.dk 1  e-mail: mch@agropro.dk 

Frivillige målrettede efterafgrøder – runde 2 åbner 1. marts 

Ansøgningsrunde 2 åbner 1. marts kl. 7, hvor der bliver åbnet for flere hektarer og nye områder. Bemærk, 

at en del af ansøgerne der ikke nåede at søge i runde 1, kan søge igen fra 1. marts.  

Der åbnes for yderligere ca. 56.000 ha målrettede efterafgrøder fordelt i 27 nye kystvandoplande samt 19 

af de 45 kystvandoplande der var åbne i runde 1. Se en oversigt over fordelingen i denne tabel. 

Fordelingen vil også fremgå af listen over målrettede efterafgrøder i Tast Selv-service fra 1. marts.  

Fra 1. marts kan der søges for marker i runde 1 og runde 2, i de kystvandoplande der er åbne for 

ansøgning. 

Landmænd der ikke nåede at søge i runde 1 

En række landmænd nåede ikke at søge målrettede efterafgrøder i runde 1, inden området blev lukket for 

ansøgning. En del af disse, vil kunne søge igen fra 1. marts, da flere af områderne åbner igen med flere 

hektar efterafgrøder. Det drejer sig om 19 af de 45 kystvandoplande, der var åbne i runde 1.  

Kort over ID15-områder med grundvandsbehov, der kan søges igen fra 1. marts (røde områder). 

 

Desværre er der også en række landmænd, der ikke får mulighed for at søge 1. marts, da flere 

kystvandoplande ikke får tilført flere penge. Det drejer sig om 26 kystvandoplande. I disse områder kan der 

dog åbnes for ansøgning igen, hvis andre ansøgere vælger at trække arealer ud af deres ansøgning. 

Landmænd med marker i runde 3 

Marker der er med i runde 3 kan søges fra 22. marts.  

Opdatering af Landmand.dk 

Landmand.dk bliver opdateret forud for 1. marts, så man dels kan se hvilke områder i runde 1 der åbner 

igen 1. marts, og dels vil man kunne se, hvilken runde (runde 1, 2 og 3) den enkelte landmand har marker i. 
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AgroPro vil holde opdateringskurser i efteråret 2017 og da vil du kunne få din nye 

sprøjteautorisation.  

Indtil da, er vores anbefaling, at du henter tro-og-love erklæringen, som du skal udfylde, samt 

underskrive og opbevare i virksomheden, sammen med gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis.  

Erklæringen kan hentes her: http://mst.dk/media/172199/tro-og-lov-erklaering.pdf  

Og denne erklæring skal du altså have liggende fra 1. oktober 2016, eller senest før du næste gang 

skal udbringe, købe eller sælge plantebeskyttelsesmidler. 

 

Ansøgningsrunden 2017 er i fuld gang 

Der blev åbnet op for indsendelse af fællesskemaer 1. februar og bagkontoret arbejder på højtryk for at få 

alle ansøgninger indsendt rettidigt. I år har der fra start været fokus på de nye målrettede efterafgrøder og 

langt de fleste kunder, der har meldt tilbage at de gerne ville søge i runde 1, har fået deres ønsker opfyldt 

og kan forvente at få del i puljen, om alt går vel. Igen i år skal det dog understreges, at det allervigtigste er, 

at opfylde de grønne krav, så først når du er sikker på at kunne opfylde MFO-kravet, skal du begynde at 

overveje de målrettede efterafgrøder.  

Ellers går ansøgningsrunden indtil videre efter planen. Ansøgningsrunden løber fra 1. februar til 21. april og 

herefter er der ændringsfrist til og med d. 16. maj.  

 

Repetition af MFO-reglerne 

Hvis du har et omdriftsareal på 15 ha eller derover, er du underlagt krav om 5% miljøfokusområder. De 5% 

kan opfyldes ved at udlægge MFO-brak (tæller med faktor 1), GLM-elementer (fortidsminder og søer fra 

100-2000 m2, tæller med faktor 0,3), MFO-lavskov (tæller med faktor 0,3), eller MFO-randzoner (tæller 

med faktor 1,5). Opfylder du ikke kravet ved hjælp af disse miljøfokusområder må du udlægge MFO-

efterafgrøder eller- græsudlæg. MFO-efterafgrøderne skal udlægges som en blanding af godkendte 

afgrøder og efterfølges af en ny afgrøde (kan også tælle med som pligtige efterafgrøder).  

Husk på, at MFO-efterafgrøderne kun tæller med faktor 0,3. Det vil sige, at du skal udlægge 16,67% 

af dit omdriftsareal. Du kan også vælge at lave græsudlæg i renbestand eller blanding, her gælder 

ligeledes de 16,67%. 

Du kan være undtaget fra kravet, hvis 75% af dit areal er permanent græs, bælgplanter, brak eller græs i 

omdrift. 

De nye sprøjteautorisationsregler 

Fra den 1. oktober 2016, eller senest før du anvender, køber, eller sælger plantebeskyttelsesmidler næste 

gang, skal du have enten en underskrevet tro-og-love erklæring, eller en lovpligtig autorisation.  

Når du har din tro-og-love erklæring på plads, er der herefter ingen grund til panik, da selve 

autorisationsordningen indfases over en lang periode og man således først skal have sin endelige 

dokumentation på plads senest 1. juli 2020.   

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Det er en rigtig god ide, at melde ind med markplan for 2017 hurtigst muligt, og gøre opmærksom på, hvis 

der er ændret i arealerne i forhold til sidste år. Husk at det er dit eget ansvar, at eventuelt nye 

forpagtninger kommer med i ansøgningen, samt at oplyse om der skal søges nye tilsagn eller andre 

ordninger, som for eksempel ”unge nyetablerede landbrugere”.  

 

http://mst.dk/media/172199/tro-og-lov-erklaering.pdf
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Nyt om MFO-blomsterbrak og MFO-slåningsbrak 

I ansøgningsåret 2017 kan man anmelde marker som MFO-blomsterbrak, kode 325, uanset hvilken kode, 

marken blev anmeldt med i 2016. Dette betyder, at man kan anmelde sin mark som MFO-blomsterbrak 

uanset om marken har været i omdrift eller ej. Altså efter både lavskov og permanent græs. 

Hvis marken således i 2017 anmeldes som blomsterbrak eller MFO-blomsterbrak efter permanent 

græs, så vil dette bryde en eventuel status som permanent græs. Arealet vil således blive 

”nulstillet” og kan igen indgå i omdriften.  

Man er ikke forpligtet til at anvende blomsterbrak eller MFO-blomsterbrak år efter år for at undgå, at det 

bliver til permanent græs – har du anmeldt blomsterbrak i 2017, kan du i 2018 anvende arealet på 

almindelig vis uden risiko for, at det bliver til permanent græs året efter. 

Hvis man dog anmelder græs i omdrift i 2018 og herefter med denne afgrøde i fem på hinanden følgende 

år, vil arealet på ny overgå til permanent græs, akkurat som det har været tilfældet hidtil. 

Vedrørende slåningsbrak, så kan denne kode anvendes som sidste år, dog med den ændring, at den nu 

også kan anvendes efter lavskov, hvis marken vel at mærke er stævnet i 2016. 

 


