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Støttemuligheder indenfor de 3 akser: 

Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets 
konkurrenceevne 

Akse 2: Forbedring af miljøet og landskabet 

Akse 3: Livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af 
økonomien 
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Støtteordninger
1. Innovation/udvikling i primært jordbrug
2. Innovation/udvikling i forarbejdningssektor
3. Fødevarekvalitet – udvikling/deltagelse/markedsføring
4. Ø-støtte
5. MB og OM
6. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
7. Etablering og drift af vådområder
8. Etablering af brak i randzoner
9. Natur- og miljøprojekter
10. Plantegenetiske ressourcer
11. Skovordninger
12. Nye arbejdspladser i landdistrikter
13. Attraktive levevilkår i landdistrikter
14. Kompetenceudvikling
15. LEADER-aksen
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Miljøvenligt landbrug 

Skal medvirke til beskyttelse af vandmiljøet, beskyttelse og forbedring af 
eksisterende natur, biotoper og naturområder og fremme af biologisk 
mangfoldighed. Skal bidrage til opfyldelse af forpligtelser i: 
- Vandmiljøplan III 
- Pesticidplan 2004-2009 
- Natura 2000-direktiverne og Vandrammedirektivet 
- Det nationale skovprogram 2002 
- Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 

Omfatter støtteordningerne: 
- miljøbetinget støtte og omlægning til økologisk jordbrugsproduktion 
- pleje af græs- og naturarealer ved afgræsning eller slæt 
- etablering og drift af vådområder 
- etablering af brak i randzoner
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Natur- og miljøprojekter 

Støtteberettigede projekter kan omfatte:  

- planlægning af naturprojekter 
- etablering af græsningsselskaber 
- bæredygtig skovdrift 
- ikke produktive investeringer 
- jordfordelinger i forbindelse med projekter
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Politisk aftale om udmøntning af landdistriktsprogram for årene 2007 og 
2008 er indgået i efteråret 2006 

I 2008 optages ny forhandling om udmøntning af LDP for 2009-2013
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Fordeling af statslige midler til tilsagn i landdistriktsprogrammets i 2007 og 2008 *) 

mio.kr. pr. år
AKSE 1   
Kompetenceudvikling              3  
Innovation og udvikling i primært jordbrug **) 50 
Innovation og udvikling i forarbejdningssektoren **) 60 
Fødevarekvalitet –økologi***) 29 
I alt 142 
AKSE 2  
Ø-støtte                10 
Vådområder og randzoner mm. (VMPIII)                45 
MB og omlægning til økologi ***) 111
MVJ****) 90 
Læhegn 15
Miljø- og naturprojekter 11
Plantegenetiske ressourcer                  2 
Skov  i skovrejsningsområder 24  
I alt              308 
AKSE 3/4  
Lokale Aktionsgrupper (Leader)              95 
Kulturaktiviteter i landdistrikterne                  5 
Aktiviteter for børn og unge 10 
I alt              110 
Akse 1+3              252 
Akse 2              308 
 Total              560 
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Der forventes at foreligge lokale vandplaner og indsatsprogrammer for 
udmøntning af Vandrammedirektiv i 2009 

Behov for lokale og differentierede indsatser der kan indfri 
målsætningerne for det enkelte vandområde 

Omkostningseffektive virkemidler som angivet i indsatsprogrammer og 
kommunale handleplaner skal være implementeret i 2012 

Miljømålene skal som udgangspunkt skal være opfyldt i 2015
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RFO nr. 1698/05 

Artikel 38 
Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med 
direktiv 2000/60/EF 

1. Støtte  ydes til landbrugerne på årsbasis pr. ha udnyttet 
landbrugsareal for at kompensere for omkostninger og indkomsttab som 
følge af ulemper i de pågældende områder i forbindelse med 
gennemførelsen af direktiv 79/409/EØF, 92/43/EØF og 2000/60/EF. 

2. Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er 
fastsat i bilaget. For betalinger i forbindelse med direktiv 
2000/60/EF fastsættes de nærmere regler, herunder maksimale 
støttebeløb, efter proceduren i artikel 90, stk. 2.
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KFO nr. 1974/2006 

Natura 2000 - betalinger og betalinger i forbindelse med 
Vandrammedirektiv 

— områder, der er udpeget med henblik på gennemførelse af direktiverne og 
de forpligtelser for landbrugerne, der følger af de tilsvarende nationale/ 
regionale forvaltningsbestemmelser 
— beskrivelse af den metode og de landbrugstekniske antagelser, der 
benyttes som referencepunkt for beregninger, der anvendes til at begrunde 
ekstraomkostninger og indkomsttab, som følger af ulemperne i det 
pågældende område i tilknytning til gennemførelsen af Natura 2000 
direktiverne 
— støttebeløb 

Nærmere oplysninger med hensyn til Vandrammedirektivet vil blive 
offentliggjort senere
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2005-reformen af Den Fælles Landbrugspolitik 

Afkobling af den direkte landbrugsstøtte fra produktionen, idet hektarpræmier, 
kvægpræmier mv. udbetales som en enhedsstøtte kaldet enkeltbetalingen 

I forbindelse med CAP-reformen blev krav om krydsoverensstemmelse indført. 
Krydsoverensstemmelse betyder, at landbrugere skal overholde en række krav til 
miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand, for at få 
udbetalt støtten i fuldt omfang. 

Landmanden kan dyrke hvad han vil eller lade arealet stå brak 

Alt i alt forventes det at CAP-reformen i sig selv gradvis vil føre til mere ekstensiv 
dyrkning og større bæredygtighed i landbruget
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Mulighed for tilpasning af GLM betingelserne til lokale driftskrav? 

RFO nr. 1782/2003, artikel 5 

Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, især arealer, der ikke længere 
anvendes til produktionsformål, bevares i god landbrugs-og miljømæssig stand. 
Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumskrav for 
god landbrugs-og miljømæssig stand.. , idet der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder jordbunds-og klimaforhold, 
eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis 
og landbrugsstrukturer. 

Bilag IV: 

Jorderosion 
Jordens indhold af organiske stoffer 
Jordens struktur 
Minimumsniveau for vedligeholdelse
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