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Udbetaling af grundbetaling og grøn støtte 
Ifølge NaturErhvervstyrelsen vil de fleste udbetalinger ske i starten december, til trods for at de tidligere har 
varslet at udbetalingen tidligst ville begynde midt december. Dette er positivt. Vi kan her midt november se 
om din ansøgning er klar til udbetaling i første runde. Så, har du ikke allerede fornyet vores fuldmagt til tast-
selv-service, så er det derfor en rigtig god idé at få det gjort. 
 
Fornyelse af fuldmagt til AgroPro 
350 af AgroPros fuldmagter udløber her i efteråret. Dette skyldes, at fuldmagterne blev oprettet i 2011, og 
da en fuldmagt højst kan løbe i fem år, er der en overrepræsentation af udløbne fuldmagter, netop nu! 
AgroPro har desværre ikke mulighed for, at forny jeres fuldmagter, så når du får besked fra 
NaturErhvervstyrelsen, at fuldmagten er ved at udløbe, er du nødt til selv, at tage affære.  
Det er helt nødvendigt, at du forlænger fuldmagten, hvis vi fortsat skal kunne følge din ansøgning og lave 
arbejde for dig, i NaturErhvervstyrelsens Tast-selv-system! 
Vi har vedhæftet en guide til hvordan man forlænger AgroPros fuldmagt. Sæt meget gerne udløbsdatoen 
til d. 31.12.2020. 
Hvis det giver anledning til problemer, er du selvfølgelig ikke overladt helt til dig selv. Har du spørgsmål til 
guiden, er vi altid behjælpelige over telefonen, ligesom du er velkommen på kontoret, hvis ekstra 
assistance er påkrævet.  
 
Nedpløjning af efterafgrøder 
Husk pligtige efterafgrøder må nedpløjes fra den 30. oktober og MFO-efterafgrøder må nedpløjes fra den 6. 
november. 
 
 
Regler for støtteordninger 2017 
Der er nu kommet en oversigt over reglerne, der omhandler grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte, samt 
støtte til nyetablerede landbrugere. 

Du får her en oversigt over, hvilke ændringer der er i forhold til sidste år: 

Inddragelse af betalingsrettigheder 
Efter EU-reglerne skal der inddrages betalingsrettigheder, som er i overskud, hvis der har været et 
overskud to år i træk. Hvis en landmand har haft et overskud på 0,50 ha i 2016, og han får et overskud på 
1,0 ha i 2017, skal der inddrages betalingsrettigheder for 0,50 ha. De betalingsrettigheder, der bliver 
inddraget, vil altid være dem, der har den lavest mulige værdi.  

Hvis du som landmand både ejer og forpagter betalingsrettigheder med samme lave værdi, kan du som 
noget nyt vælge, at Naturerhvervstyrelsen skal inddrage ejede betalingsrettigheder før de forpagtede.  

Tildeling fra den nationale reserve 
I 2017 kan man kun søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealer, der har været 
midlertidigt eksproprieret i to år i træk. Det skyldes, at Naturerhvervstyrelsen først inddrager et overskud af 
betalingsrettigheder, når der har været et overskud to år i træk.  

Plantetal for poppel 
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For lavskovsarealer med poppel sætter Naturerhvervstyrelsen det krævede plantetal ned til mindst 1.000 
planter pr. ha i 2017. Hidtil har minimumsplantetallet været 2.000 planter pr. ha.  
 


