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Forord 

I forbindelse med implementering af ordning om udtagning af kulstofrige lavbundsjorder med henblik på 

genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) jævnfør BEK nr. 50 af 15/01/2021 ønsker Mil-

jøstyrelsen (MST), at IFRO udarbejder et notat, der kan anvendes til at fastsætte definitionen af højværdiaf-

grøder i forbindelse med udbetaling af engangskompensation for værditab ved permanent udtag af land-

brugsjorder under ordningen.  

Bekendtgørelsen fastlægger blandt andet tilskudssatserne for værditab ved jord med højværdiafgrøder til 

86.000 kr. pr. ha og jord uden højværdiafgrøder til 56.000 kr. pr. ha.  

I den henseende ønsker MST en definition af højværdiafgrøder på afgrødekodeniveau samt oprettelsen af 

en tabel over højværdiafgrøder på afgrødekodeniveau med udgangspunkt i Landbrugsstyrelsens tabeller for 

afgrødekoder. Denne tabel skal kunne danne grundlag for beregning af lodsejernes tilskud for de enkelte 

projekter, der gennemføres under ordningen.       

Da ordningen tager udgangspunkt i en referenceperiode fra 2015 til 2019, skal tabellen dække afgrødeko-

der for samme periode samt for 2020 og 2021. Samlet set giver dette en tabel med 360 rækker og syv år.    

I bekendtgørelsen fremgår det, at tilskudssatsen til højværdiafgrøder gælder Jord i omdrift med højværdiaf-

grøder: 86.000 kr. pr. hektar, mens jord i omdrift uden højværdiafgrøder kan opnå 56.000 kr. pr. hektar. 

Formuleringen om jord i omdrift i bekendtgørelsen medfører en vis tvetydighed sammenholdt med LBST’s 

lister med afgrødekoder, som også indeholder en kolonne med overskriften omdrift og værdierne ja/nej.  

I dialog med MST er det aftalt, at der i dette notat foretages en vurdering af, om en pågældende afgrøde er 

at betegne som højværdiafgrøde, uanset om det er i omdrift eller ej.  

MST har bestilt denne opgave den 5. februar 2021. Den 1. februar 2021 offentliggjorde MST en vejledning 

til ordningen med et bilag indeholdende en liste over afgrøder, hvor der kan opnås ret til engangskompen-

sation for højværdiafgrøder. Der vil være et betydeligt sammenfald mellem de lister, der produceres i 

denne udredning, og den offentliggjorde liste fra MST, men i udarbejdelsen af listerne i denne udredninger 

er der ikke taget hensyn til den allerede offentliggjorde liste.     

Brian H. Jacobsen har foretaget den interne fagfællebedømmelse af udredningen. Ansvaret for udrednin-

gens indhold er alene forfatterens.  
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Indledning 

Som nævnt i forordet er der i forbindelse med implementering af ordning om udtagning af kulstofrige lav-

bundsjorder med henblik på genopretning af naturlig hydrologi (klima-lavbundsprojekter) blandt andet fast-

lagt tilskudssatser for værditab ved jord i omdrift med højværdiafgrøder til 86.000 kr. pr. ha og jord i omdrift 

uden højværdiafgrøder til 56.000 kr. pr. ha. 

Formålet med denne udredning er dels at definere begrebet højværdiafgrøder i relation til ordningen og dels 

at opliste de afgrødekoder, der vurderes at falde inden for denne definition på baggrund af Landbrugsstyrel-

sens lister med afgrødekoder for perioden 2015 til 2019. Der ses i denne relation bort fra formuleringen i 

omdrift og angivelsen af ja/nej til omdrift i Landbrugsstyrelsens lister med afgrødekoder, dog er kolonnen 

omdrift bibeholdt for 2021 til orientering.  

Baggrunden for differentieringen mellem arealer med højværdiafgrøder, almindelige afgrøder, permanent 

græs og natur i ordningen vurderes at være et forsøg på at reducere den informationsrente, ansøgere til 

ordningen kan opnå på grund af asymmetrisk information mellem MST og den enkelte lodsejer. Da det er en 

frivillig ordning, kan man nemlig ikke forvente, at lodsejere vil vælge at udtage deres arealer, med mindre 

deres omkostninger ved udtagningen er mindre end tilskudssatsen ved udtagning. Informationsrenten er 

forskellen mellem den enkelte lodsejers omkostninger ved udtagning (hvis denne ansøger ordningen) og til-

skudssatsen. Denne forskel kan også ses som den kompensation, den enkelte ansøger kan opnå over de fak-

tiske omkostninger.   

Lodsejeren forudsættes at kende sine omkostninger ved at lade arealerne udgå af driften eller i det mindste 

at have en forventning omkring disse omkostninger, som MST ikke kender. Der er dog også en formodet 

væsentlig variation i omkostningerne ved udtagning på tværs af lodsejere og eventuelt på tværs af arealer 

for den enkelte lodsejer.  

I en verden uden asymmetrisk information ville den ideelle løsning være, at MST tilbød hver enkelt lodsejer 

en kompensation, som netop svarer til de omkostninger, den enkelte lodsejer har ved udtagning, under for-

udsætning af at omkostningerne er lavere end den samfundsmæssige nytte af udtagningen. Desværre lever 

vi ikke i en verden uden asymmetrisk information, og MST kender ikke den enkelte lodsejers omkostninger 

ved udtagning eller reservationspris, som man også kalder det.  

I en ordning med faste tilskudssatser kan man derimod forsøge at reducere den samlede informationsrente 

ved at differentiere satserne ud fra kriterier, der vurderes at have sammenhæng til de ikke-offentligt kendte 

individuelle omkostninger ved udtagning.  

I relation til klima-lavbundsordningen er det for eksempel naturligt at formode en sammenhæng mellem 

dyrkningen af for eksempel kartofler, der ofte har en høj indtjening, og omkostningerne ved at lade arealerne 

udgå af driften. Der er altså rimeligt at forvente, at ejere af arealer, hvor der dyrkes kartofler med jævne 

mellemrum, ikke vil være lige så tilbøjelige til at acceptere samme kompensation som ejere af arealer, hvor 

der udelukkende dyrkes mere almindelige afgrøder såsom korn. Ligeledes vil ejere af arealer, hvor der ude-

lukkende dyrkes permanent græs, være tilbøjelig til at acceptere en lavere kompensation herfor end for are-

aler med ’almindelige’ afgrøder.    

Problemstillingen er så at identificere objektivt observerbare kriterier, der vurderes at have en sammenhæng 

med de ikke-offentligt kendte individuelle omkostninger. Her er dyrkning af højværdiafgrøder identificeret 
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som et sådant kriterium i bekendtgørelsen, men der udestår en konkretisering af, hvad der forstås ved be-

grebet højværdiafgrøder. 

Definition af højværdiafgrøder 

Dette afsnit har fokus på en definition af begrebet højværdiafgrøder i relation til klima-lavbundsordningen. 

Først diskuteres anvendelsen af begrebet mere generelt. Herefter præsenteres data til brug for definition af 

begrebet fra Danmarks Statistiks (DST) opgørelse over Dækningsbidrag og jordrente efter regnskabsposter 

for planter, produktionsgrene og tid i tabellen med navnet REGNPRO1.  

Afsnittet afsluttes med en definition af højværdiafgrøder for de afgrøder eller afgrødekategorier, der kan 

defineres ud fra REGNPRO1, og for de afgrøder, der ikke kan defineres ud fra REGNPRO1.  

Anvendelse af begrebet højværdiafgrøder 

Der findes ikke nogen klar definition af begrebet højværdiafgrøder, men der findes en række eksempler på 

anvendelsen af begrebet.  

Begrebet er for eksempel anvendt i relation til kål og kartofler i forbindelse med en strategi for det danske 

arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer (Plantedirektoratet, 2004); det er anvendt i forbindelse 

med kartofler og grøntsager af Danmarks Statistik (2021); i forbindelse med grøntsager, sukkerroer og 

frøgræs af Ørum et al. (2008); i forbindelse med frøgræs og rodfrugter, Direktoratet for FødevareErhverv 

(2008); og i forbindelse med kartofler af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2009). På den bag-

grund må det konkluderes, at en højværdiafgrøde er en afgrøde, der har en indtjening, der er noget højere 

end en typisk korn- eller grovfoderafgrøde, der vurderes som udgangspunktet. Pedersen og Jacobsen (2019) 

nævner frøgræs, kartofler og diverse andre grøntsager som afgrøder, de måske vil kræve en højere kompen-

sation for i frivillige ordninger.  

I relation til klima-lavbundsordningen er det centrale, at der for nogle afgrøder kan være en helt særlig fordel 

ved dyrkning af de pågældende afgrøder på de pågældende arealer. Et eksempel på dette kan for eksempel 

være vildmosekartofler.  

I tilfælde, hvor lodsejeren/landmanden kan få adgang til et areal med samme eller bedre dyrkningspotenti-

ale, der ikke er lavbundsjord, vil landmanden ikke miste muligheden for at udnytte materielle eller immate-

rielle aktiver såsom maskiner og knowhow. Her er der generelt ikke grund til at tilbyde en høj kompensation, 

men det er naturligvis nødvendigt at kompensere den forventede reduktion i dyrkningsværdi af arealerne, 

hvis man skal have lodsejere til frivilligt at deltage i ordningen.  

I andre tilfælde, hvor der vurderes en sammenhæng mellem arealerne og afgrøderne, er der i højere grad 

behov for at tilbyde et højere tilskud, for at man kan få lodsejere til at deltage frivilligt i ordningen. Det kan 

være tilfælde, hvor der ikke umiddelbart kan findes erstatningsarealer, og udtagninger medfører en forringet 

udnyttelse af for eksempel maskinkapacitet og knowhow.  

Det skal bemærkes, at dyrkning af højværdiafgrøder i omdrift typisk indgår i et sædskifte for at undgå sæd-

skiftesygdomme i planterne. Højværdiafgrøderne dyrkes således ikke på arealerne hvert år, men i en rota-

tion, hvor højværdiafgrøden for eksempel dyrkes på det enkelte areal hvert femte år.   

Der kan også være tilfælde, hvor der er aktiver direkte knyttet til arealerne, som mister værdi ved deltagelse 

i ordningen. Dette gælder for eksempel afgrøder som trækulturer, energiafgrøder, frugt og bær med mere, 
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hvor det må forventes at kræve et højere tilskud at få deltagelse i ordningen, selvom de ikke giver et væsent-

ligt højere afkast end ’almindelige’ afgrøder. Dette er fordi afgrøden repræsenterer en betydelig investering 

i forbindelse med etablering, og inddragelse af arealerne i ordningen kan forhindre eller vanskeliggøre høsten 

af afgrøden og dermed medføre en kraftig afskrivning af disse arealspecifikke aktiver.  

Her kan den permanente beplantnings alder eller mere præcist dens produktive status have en vis betydning 

for det reelle tab, for eksempel kan en ældre frugtplantage have faldende produktivitet og dermed ikke ud-

gøre så stort et tab ved udtagning, men dette kan ikke konstateres alene ved afgrødekoden inden for refe-

renceperioden.  

Det er afgrøder som trækulturer, energiafgrøder, frugt og bær med videre, hvor der er en vis tvetydighed 

med hensyn til omdrift mellem Landbrugsstyrelsen lister med afgrødekoder (hvor der står nej til omdrift for 

disse afgrøder), bekendtgørelsen for ordningen, hvor der står jord i omdrift med højværdiafgrøder (fremhæ-

vet af forfatteren), og endelig vejledningen til ordningen, der behandler særlige forhold vedrørende skov og 

lavskov, hvor det ikke er tilladt at sprøjte og gødske arealerne, men det er tilladt at høste biomassen fra 

arealerne, og det derfor underforstået er muligt at inddrage arealerne i klima-lavbundsordningen.   

Data fra REGNPRO1 

I det følgende præsenteres en række tabeller med henholdsvis produktionsværdi, dækningsbidrag I, dæk-

ningsbidrag II og jordrenten for perioden 2015 til 2019 samt gennemsnittet for perioden. Tabellerne bygger 

på udtræk fra DST’s tabel REGNPRO1.  

Tabel 1 viser en betydelig variation i produktionsværdien, som er den producerede mængde ganget med 

prisen for produkterne inklusive eventuelle biprodukter såsom halm med videre.  

Tabel 1. Produktionsværdi 2015-2019, kr. pr. ha  

PRODUKTIONSVÆRDI I ALT / Afgrøde 2015 2016 2017 2018 2019 
Gennem-

snit 

Hvede 9.876 8.313 9.950 10.273 10.761 9.835 

Vårbyg 7.687 6.452 7.390 7.142 8.007 7.336 

Vinterbyg 8.155 6.989 7.993 8.021 8.786 7.989 

Rug og triticale 7.304 6.639 7.822 8.181 8.232 7.636 

Havre og blandsæd 6.954 6.637 6.754 5.987 7.574 6.781 

Raps 11.232 8.518 11.404 9.226 12.156 10.507 

Sukkerroer* 20.521 19.465 15.337 14.964 16.283 17.314 

Industrikartofler 26.859 28.457 30.669 30.720 34.052 30.151 

Græsfrø 14.465 11.438 13.044 12.112 13.119 12.836 

Ærter 8.050 7.642 8.147 5.033 6.962 7.167 

Ærter, økologiske (2017-)   9.617 7.238 8.473 8.443 

Hestebønner (2017-)   9.320 3.980 7.152 6.817 

Hestebønner, økologiske (2017-)   11.876 6.830 10.377 9.694 

Kartofler 49.218 54.641 50.943 38.657 46.624 48.017 

Grøntsager 111.126 123.311 147.365 125.040 111.649 123.698 

Frugt og bær 75.717 83.614 89.567 129.068 103.328 96.259 

Kartofler, økologiske 48.559 31.570 48.025 39.495 46.082 42.746 

Grøntsager, økologiske 107.740 101.657 85.911 87.988 112.281 99.115 



6 

 

PRODUKTIONSVÆRDI I ALT / Afgrøde 2015 2016 2017 2018 2019 Gen.snit 

Majs (grovfoder) 8.868 10.886 10.295 9.779 10.873 10.140 

Helsæd (grovfoder) 6.266 6.880 6.856 5.412 6.711 6.425 

Roer (grovfoder) 15.458 20.046 17.657 15.487 16.238 16.977 

Græs i omdrift (grovfoder) 8.733 9.496 9.727 8.138 10.558 9.330 

Vedvarende græs (grovfoder) 3.071 1.924 2.085 2.088 2.270 2.288 

Majs (grovfoder), økologisk 9.285 13.322 12.454 13.860 12.740 12.332 

Helsæd (grovfoder), økologisk 6.441 7.482 7.700 6.630 8.371 7.325 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 9.402 10.346 11.313 9.064 10.597 10.144 

Vedvarende græs (grovfoder), økol. 3.966 2.634 2.515 2.984 3.269 3.074 

Kilde: DST: REGNPRO1 (2021) 
* Fra 2017 er EU’s sukkermarked fuldt liberaliseret 

Tabel 2 viser dækningsbidrag I, som er produktionsværdien minus stykomkostninger såsom udsæd, gødning 

og pesticider. Også her er der en betydelig variation på tværs af afgrøderne.  

Tabel 2. Dækningsbidrag I 2015-2019, kr. pr. ha  

DÆKNINGSBIDRAG I / Afgrøde/afgrødekategori 2015 2016 2017 2018 2019 Gennemsnit 

Hvede 5.371 3.566 5.532 6.018 6.130 5.323 

Vårbyg 4.185 2.591 3.613 3.577 4.372 3.668 

Vinterbyg 4.288 2.649 3.872 4.239 4.796 3.969 

Rug og triticale 2.795 2.833 4.004 4.542 4.344 3.704 

Havre og blandsæd 3.674 2.733 3.191 2.291 3.877 3.153 

Raps 5.482 2.465 5.771 3.909 7.056 4.937 

Sukkerroer 11.701 10.684 6.936 6.871 7.349 8.708 

Industrikartofler 13.190 13.568 14.022 13.379 15.871 14.006 

Græsfrø 10.120 6.710 7.781 7.386 8.351 8.070 

Ærter 4.533 3.777 3.514 994 3.233 3.210 

Ærter, økologiske (2017-)   5.842 3.584 4.662 4.696 

Hestebønner (2017-)   5.283 40 3.173 2.832 

Hestebønner, økologiske (2017-)   7.645 2.661 6.398 5.568 

Kartofler 30.443 33.675 29.539 19.561 26.167 27.877 

Grøntsager 64.277 76.589 86.618 77.023 66.195 74.140 

Frugt og bær 52.050 50.757 61.545 88.537 74.433 65.464 

Kartofler, økologiske 30.585 21.738 32.756 23.758 29.506 27.669 

Grøntsager, økologiske 74.923 67.130 53.602 55.962 74.407 65.205 

Majs (grovfoder) 3.136 5.096 4.285 3.893 5.375 4.357 

Helsæd (grovfoder) 2.621 1.781 2.089 1.093 2.072 1.931 

Roer (grovfoder) 8.012 12.497 8.463 6.317 8.134 8.685 

Græs i omdrift (grovfoder) 1.789 3.361 4.667 3.476 5.251 3.709 

Vedvarende græs (grovfoder) 693 -130 551 346 66 305 

Majs (grovfoder), økologisk 2.380 6.430 7.595 8.690 7.169 6.453 

Helsæd (grovfoder), økologisk 2.314 3.940 4.068 3.062 4.463 3.569 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 6.506 7.875 7.532 6.002 7.389 7.061 

Vedvarende græs (grovfoder), økologisk 3.048 1.819 1.241 1.938 2.044 2.018 

Kilde: DST: REGNPRO1 (2021) 



7 

 

Tabel 3 viser dækningsbidrag II, som er dækningsbidrag I minus kapacitetsomkostninger såsom arbejdsind-

sats, vedligehold og afskrivning af maskiner og inventar. Også her er der en betydelig variation på tværs af 

afgrøder.  

Tabel 3. Dækningsbidrag II 2015-2019, kr. pr. ha  

DÆKNINGSBIDRAG II / Afgrøde/afgrødekategori 2015 2016 2017 2018 2019 Gennemsnit 

Hvede 1.740 -44 1.703 2.106 2.539 1.609 

Vårbyg 735 -837 -26 -38 662 99 

Vinterbyg 249 -1.268 -310 134 806 -78 

Rug og triticale -889 -797 93 518 748 -65 

Havre og blandsæd -671 -1.502 -920 -1.555 -269 -983 

Raps 1.649 -1.550 1.765 179 3.277 1.064 

Sukkerroer 4.140 3.888 755 1.279 330 2.078 

Industrikartofler 1.510 1.529 2.883 3.894 5.959 3.155 

Græsfrø 6.228 2.895 3.955 3.666 4.504 4.250 

Ærter 513 -359 -906 -3.218 -1.306 -1.055 

Ærter, økologiske (2017-)   1.577 -756 -715 35 

Hestebønner (2017-)   975 -4.048 -897 -1.323 

Hestebønner, økologiske (2017-)   3.924 -1.149 1.275 1.350 

Kartofler 12.636 15.855 13.933 7.923 13.160 12.701 

Grøntsager 17.103 21.220 26.052 28.733 25.683 23.758 

Frugt og bær 2.314 -3.073 -3.070 14.082 459 2.142 

Kartofler, økologiske 6.883 6.855 20.129 8.770 13.484 11.224 

Grøntsager, økologiske 30.131 23.666 10.725 13.509 19.375 19.481 

Majs (grovfoder) -407 1.561 687 117 1.321 656 

Helsæd (grovfoder) -1.897 -1.699 -2.351 -3.281 -2.881 -2.422 

Roer (grovfoder) -1.655 4.359 601 -585 -215 501 

Græs i omdrift (grovfoder) -1.145 254 1.519 83 1.689 480 

Vedvarende græs (grovfoder) -1.109 -2.110 -1.345 -1.052 -1.314 -1.386 

Majs (grovfoder), økologisk -1.806 2.071 2.965 4.336 2.182 1.950 

Helsæd (grovfoder), økologisk -1.398 295 -146 -320 125 -289 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 2.783 3.980 4.260 3.189 3.730 3.588 

Vedvarende græs (grovfoder), økologisk 851 -152 -381 885 542 349 

Kilde: DST: REGNPRO1 (2021) 

Endelig viser tabel 4 også en betydelig variation i jordrenten, som er dækningsbidrag II minus omkostninger 

såsom ejendomsskatter, forsikringer, afskrivninger og vedligehold af bygninger knyttet til driften og afskriv-

ninger og vedligehold af grundforbedringer og permanente beplantninger. Bemærk den store forskel på dæk-

ningsbidrag II og jordrenten for frugt og bær, der netop forklares ved betydelige afskrivninger på de perma-

nente beplantninger. 
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Tabel 4. Jordrente 2015-2019, kr. pr. ha  

JORDRENTE / Afgrøde/afgrødekategori 2015 2016 2017 2018 2019 Gennemsnit 

Hvede -319 -2.104 -255 121 722 -367 

Vårbyg -1.260 -2.790 -1.884 -1.905 -1.125 -1.793 

Vinterbyg -1.676 -3.155 -2.133 -1.749 -941 -1.931 

Rug og triticale -2.879 -2.646 -1.650 -1.348 -921 -1.889 

Havre og blandsæd -2.676 -3.560 -2.837 -3.488 -1.998 -2.912 

Raps -377 -3.577 -212 -1.723 1.515 -875 

Sukkerroer 1.263 859 -1.778 -790 -2.049 -499 

Industrikartofler -1.265 -1.749 -39 825 3.364 227 

Græsfrø 4.041 755 1.868 1.603 2.592 2.172 

Ærter -1.505 -2.520 -3.080 -5.438 -3.451 -3.199 

Ærter, økologiske (2017-)   -258 -2.687 -2.263 -1.736 

Hestebønner (2017-)   -911 -5.948 -2.607 -3.155 

Hestebønner, økologiske (2017-)   2.265 -2.741 -371 -282 

Kartofler 8.205 10.798 9.408 4.108 9.984 8.501 

Grøntsager 8.976 12.185 15.823 19.087 17.444 14.703 

Frugt og bær -17.637 -23.668 -26.819 -17.089 -22.052 -21.453 

Kartofler, økologiske 2.632 3.436 16.318 5.319 8.748 7.291 

Grøntsager, økologiske 20.750 12.107 5.619 9.041 11.806 11.865 

Majs (grovfoder) -2.278 -275 -1.045 -1.690 -391 -1.136 

Helsæd (grovfoder) -3.809 -3.588 -4.156 -5.184 -4.677 -4.283 

Roer (grovfoder) -4.300 1.592 -1.929 -2.545 -2.669 -1.970 

Græs i omdrift (grovfoder) -2.903 -1.450 -106 -1.624 -97 -1.236 

Vedvarende græs (grovfoder) -1.812 -2.825 -1.959 -1.742 -2.087 -2.085 

Majs (grovfoder), økologisk -4.290 -216 1.206 2.730 774 41 

Helsæd (grovfoder), økologisk -3.834 -1.951 -1.903 -1.904 -1.390 -2.196 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 550 1.903 2.582 1.718 2.292 1.809 

Vedvarende græs (grovfoder), økologisk 228 -774 -986 363 27 -228 

Kilde: DST: REGNPRO1 (2021) 

Tabel 5 viser en simpel rangering af henholdsvis den gennemsnitlige produktionsværdi, dækningsbidrag I, 

dækningsbidrag II og jordrenten for perioden 2015 til 2019. Herudover viser tabel 5 en beregnet score for 

højværdiafgrøder baseret på et simpelt ad hoc-pointsystem, hvor man trækker rangeringen fra hver af de 

fire resultatmål fra en konstant sat til 104. Dette giver en maksimal score på 100, mens den mindst mulige 

score er på -4, da der er 27 afgrøder/afgrødekategorier i rangeringen. Den højeste beregnede score er 100, 

mens den mindste beregnede score er 0. Man kunne have anvendt andre mere avancerede mekanismer til 

rangering af afgrøderne, for eksempel mekanismer der tager mere hensyn til de betydelige variation og den 

skæve fordeling inden for hver af de fire resultatmål. Enkelte alternativer er beregnet men ikke rapporteret, 

da de ikke giver anledning til ændrede konklusioner med hensyn til, hvilke afgrøder der defineres som høj-

værdiafgrøder. Der forekommer dog mindre ændringer i rangering af visse afgrøder i disse alternative til-

gange. Den simple tilgang anvendt og rapporteret her er valgt, fordi den er let at kommunikere og reprodu-

cere, og fordi den giver samme konklusion som mere avancerede tilgange.   
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Tabel 5. Rangering af resultatmål samt beregning af score  

Afgrøde/afgrødekategori 

Rangering 

Score* 
PRODUKTIONS- 

VÆRDI I ALT 

DÆKNINGS-

BIDRAG I 

DÆKNINGS-

BIDRAG II 

JORD-

RENTE 

Grøntsager 1 1 1 1 100 

Grøntsager, økologiske 2 3 2 2 95 

Frugt og bær 3 2 8 27 64 

Kartofler 4 4 3 3 90 

Kartofler, økologiske 5 5 4 4 86 

Industrikartofler 6 6 7 7 78 

Sukkerroer 7 7 9 12 69 

Roer (grovfoder) 8 8 15 20 53 

Græsfrø 9 9 5 5 76 

Majs (grovfoder), økologisk 10 11 10 8 65 

Raps 11 14 13 13 53 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 12 10 6 6 70 

Majs (grovfoder) 13 16 14 14 47 

Hvede 14 13 11 11 55 

Hestebønner, økologiske (2017-) 15 12 12 10 55 

Græs i omdrift (grovfoder) 16 18 16 15 39 

Ærter, økologiske (2017-) 17 15 19 16 37 

Vinterbyg 18 17 21 19 29 

Rug og triticale 19 19 20 18 28 

Vårbyg 20 20 18 17 29 

Helsæd (grovfoder), økologisk 21 21 22 22 18 

Ærter 22 22 24 25 11 

Hestebønner (2017-) 23 24 25 24 8 

Havre og blandsæd 24 23 23 23 11 

Helsæd (grovfoder) 25 26 27 26 0 

Vedvarende græs (grovfoder), økologisk 26 25 17 9 27 

Vedvarende græs (grovfoder) 27 27 26 21 3 

*(104 minus fire rangeringer) 
Kilde: Egne beregninger på basis af tabel 1-4 

Definition af højværdiafgrøder  
Baseret på den beregnede score for højværdi i tabel 5 vil højværdiafgrøder nu blive defineret mere konkret 

ud fra regnskabsbaserede resultatmål fra tabel 1-4 på afgrøde-/afgrødekategori-niveau.  

Tabel 6 viser en rangering af scoren beregnet i tabel 5 fra højest til lavest. Det ses, at Græs i omdrift (grovfo-
der), økologisk har en score på 70, mens græsfrø har en score på 76. Græs i omdrift er typisk ikke betragtet 
som en højværdiafgrøde, mens græsfrø derimod ofte er betragtet som en højværdiafgrøde.  

Højværdiafgrøder defineres ud fra dette som afgrøder/afgrødekategorier med en score over 75, mens afgrø-
der med en score på 75 eller derunder ikke defineres som højværdiafgrøder.  
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Tabel 6. Rangering efter højværdiscore fra tabel 5 samt vurdering af højværdi eller ej  

Afgrøde/afgrødekategori Score Højværdiafgrøde 

Grøntsager 100 Ja 

Grøntsager, økologiske 95 Ja 

Kartofler 90 Ja 

Kartofler, økologiske 86 Ja 

Industrikartofler 78 Ja 

Græsfrø 76 Ja 

Græs i omdrift (grovfoder), økologisk 70 Nej 

Sukkerroer 69 Nej 

Majs (grovfoder), økologisk 65 Nej 

Frugt og bær 64 Ja 

Hvede 55 Nej 

Hestebønner, økologiske (2017-) 55 Nej 

Roer (grovfoder) 53 Nej 

Raps 53 Nej 

Majs (grovfoder) 47 Nej 

Græs i omdrift (grovfoder) 39 Nej 

Ærter, økologiske (2017-) 37 Nej 

Vinterbyg 29 Nej 

Vårbyg 29 Nej 

Rug og triticale 28 Nej 

Vedvarende græs (grovfoder), økologisk 27 Nej 

Helsæd (grovfoder), økologisk 18 Nej 

Ærter 11 Nej 

Havre og blandsæd 11 Nej 

Hestebønner (2017-) 8 Nej 

Vedvarende græs (grovfoder) 3 Nej 

Helsæd (grovfoder) 0 Nej 

Kilde: Egne beregninger 

Dette betyder, at sukkerroer ikke defineres som en højværdiafgrøde på trods af, at sukkerroer af mange 

formenlig, i hvert fald tidligere, blev opfattet som en højværdiafgrøde. Det er en afgrøde, der er på grænsen 

mellem at være en højværdiafgrøde eller ej. Med ændringerne i den europæiske landbrugspolitik på sukker-

området i 2017 er indtjeningen faldet. Det ses blandt andet i faldet i produktionsværdien for sukkerroer fra 

2016 til 2017 i tabel 1. Sukkerroer er således gået fra at være en afgrøde, der var meget konkurrencedygtig 

med korn, til en afgrøde, der har en indtjening på niveau med korn i de egne af landet, hvor roerne produce-

res. Her spiller de betydelige omkostninger ved transport af roerne til fabrikkerne også en væsentlig rolle for, 

hvor sukkerroerne er konkurrencedygtige i forhold til korn. I forhold til klima-lavbundsordningen er det form-

enlig af mindre betydning, om sukkeroer defineres som højværdiafgrøde eller ej, da det formenlig er sjæl-

dent, at der dyrkes sukkerroer på lavbundsjord. Det er dog et fænomen, der forekommer i visse tilfælde.  
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Der er gjort en undtagelse fra beslutningsreglen ovenfor for afgrødekategorien frugt og bær i tabel 6. Denne 

undtagelse er baseret på samme ræsonnement som det ovenfornævnte omkring trækulturer, skov og lav-

skov. En eventuel deltagelse i ordningen for disse afgrøder vil medføre en ekstraordinær afskrivning af de 

permanente beplantninger. For relativt nye beplantninger vil dette formenligt dreje sig om betydelige af-

skrivninger, mens der for visse ældre beplantninger måske ikke er tale om så store afskrivninger, hvis be-

plantningen er tæt på enden af sit produktive forløb. Alderen for, hvornår dette indtræffer, er dog meget 

varierende fra beplantning til beplantning og er privat information for ejeren, hvorfor det ikke vurderes mu-

ligt for MST at differentiere meningsfyldt på baggrund af beplantningers alder. For frugt og bær er dette 

formenlig også af beskeden betydning i forhold til ordningen, fordi disse afgrøder er forholdsvis sjældne på 

lavbundsjorder. For andre trækulturer og energiafgrøder såsom pil og poppel er der formenlig tale om en 

højere udbredelse på aktuelle arealer.  

Trækulturer og energiafgrøder indgår ikke i opgørelserne REGNPRO1 og derfor heller ikke i tabel 6. Vurderin-

gen af deres status som højværdiafgrøde i relation til klima-lavbundsordningen er baseret på deres etable-

ringsomkostninger og hel eller delvis afskrivning af de permanente beplantninger jævnfør ovenfor. En und-

tagelse er dog her afgrødekode 577 Skov med biodiversitetsformål, hvor det formodes, at der ikke er nogen 

væsentlig forventning om høst af biomasse. 

Visse afgrødekoder kan være ekskluderet fra tilskud under ordningen på grund af andre tilsagn. Dette er der 

ikke taget hensyn til denne udredning. Her er alle afgrødekoder defineret som enten højværdi eller ej, under 

forudsætning af at arealet med afgrødekode i øvrigt er tilskudsberettiget, hvilket ikke altid vil være tilfældet.    

Tabeller for afgrødekoder med angivelse af højværdiafgrøder 

Som en del af bestillingen har MST bedt om udarbejdelsen af tabeller med alle afgrødekoder anvendt i peri-

oden 2015-2021 med angivelse af, om afgrødekoden anses for værende højværdi i relation til klima-lavbunds-

ordningen. Der er i alt 360 forskellige afgrødekoder i brug over perioden. Nogle afgrødekoder kommer til, 

mens andre forsvinder over tid. Figur 1 nedenfor illustrerer den samlede tabel med de 360 rækker og med 

21 kolonner (afgrødekode, afgrødenavn og ja/nej til højværdi) for syv år. Afgrøder markeret med rødt vurde-

res ikke at være højværdi, mens afgrøder med grønt vurderes som værende højværdi.  

Tabellen er baseret på LBST’s koder til fællesskemaet (2021) samt tidligere årgange af tilsvarende liste. Da 

tabellen illustreret i figur 1 er ganske stor, er den delt op i de enkelte år i bilag 1. For 2021 er der i bilag 1 

tilføjet om afgrøde har ja eller nej til omdrift i LBST’s grundtabel.   
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Figur 1. Illustration af tabel med alle afgrødekoder alle år.  

Konklusion 

Sammenfattende vurderes det, at de afgrødekategorier, der kan siges at være højværdiafgrøder, er opdelt i 

to grupper. Gruppe 1 er afgrøder i omdrift og de omfatter: Frøgræs, kartofler, grøntsager (friland), medicin-

planter og havefrø. Den anden gruppe er afgrøder, der ikke omlægges hvert år: Småplanteproduktion og 

planteskoleplanter, frugt og bær, energiafgrøder og anden særlig produktion, samt trækulturer med undta-

gelse af skov med biodiversitetsformål. Disse vurderes at være højværdiafgrøder i relation til klima-lavbunds-

ordningen. Når anden gruppe kan vurderes som højværdiafgrøder, skyldes det de investeringer, der er på 

arealet, og ikke selve indtjeningen.   

Afgrødekoden 160 Sukkeroer til fabrik er ikke vurderet som en højværdiafgrøde i denne sammenhæng. Hvis 

der skulle vælges en afgrødekode mere til gruppen af højværdiafgrøder, ville det dog nok være den. Men 

indtjeningen de sidste tre år vurderes ikke at berettige til en placering som højværdiafgrøde. Hvor grænsen 

præcist går, er dog et vurderingsspørgsmål.  

Det skal bemærkes at ‘almindelige’ afgrøder også kan være værdifulde for lodsejere eller landmænd, for 

eksempel på grund af deres beliggenhed i relativ nærhed til staldanlæg. For arealer med grovfoderproduktion 

kan der være tale om betydelige transportomkostninger i forbindelse med høst af afgrøderne, og man kan 

derfor forudse, at en del lodsejere ikke vil være villige til at acceptere tilskuddet på 56.000 kr. pr. ha, hvis det 

medfører, at de må erstatte lavbundsarealer, der ligger tæt på deres bygninger, med andre arealer, der ligger 
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væsentligt længere væk. En tilsvarende problemstilling gælder transport af husdyrgødning væk fra bedrif-

terne. Det er umiddelbart vanskeligt at lave en administrativt enkel ordning, der ville kunne tage højde for 

disse forhold. I stedet må man forvente, at disse arealer vil have mindre tilbøjelighed til at blive frivilligt 

udtaget af driften i den nuværende ordning.  

Særligt for arealer, der i dag anvendes til grovfoderproduktion, kan der være en vis fremtidig produktions-

værdi for lodsejerne under ordningen, idet der er mulighed for at lade arealerne indgå i LDP-ordningen med 

pleje af græs- og naturarealer, hvor der ydes tilskud til afgræsning og slæt. Kvaliteten af grovfoderet kan dog 

blive ringere, og der er risiko for, at arealerne bliver så våde, at der ikke kan opretholdes landbrugsaktivitet 

på dem, hvorved muligheden for tilskud under plejegræsordningen bortfalder.  
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Bilag. Lister med afgrødekoder og højværdi for 2015-2021 

2015 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede kornarter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

   

   

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede kornarter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

   

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 
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104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 

106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Græsmarksbælgplanter ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

   

150 Kartofler, lægge- ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- ja 

153 Kartofler, andre ja 

   

   

160 Sukkerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 
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220 Vinterbyg, helsæd nej 

221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

   

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N) nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

258 Permanent græs, ø-støtte nej 

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm nej 

265 Græs, slæt før vårsået afgrøde nej 

266 Græs under 50 % kløver/bælgpl., ekstremt lavt udbytte nej 

267 Græs  under 50 % kløver/bælgpl., meget lavt udbytte nej 

268 Græs under 50 % kløver/bælgpl., lavt udbytte nej 

269 Græs, rullegræs (omdrift) nej 

270 Græs til udegrise nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Permanent lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

275 Permanent rullegræs nej 

276 Permanent græs og kløver uden norm nej 

277 Permanent kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent græs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 
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284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

   

   

   

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-Brak nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Brak nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning fra NST nej 

   

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord nej 

319 MVJ udtagning, ej landbrugsjord nej 

320 Braklagte randzoner nej 

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

400 Asier ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 
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407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 

409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter, støtteberettigede ja 

433 Krydderurter, andre ja 

   

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

   

   

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter ja 

498 Containerplads 4, vedplanter ja 

499 Lukket system 3, vedplanter ja 

500 Buske og træer ja 

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 
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506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 

508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

   

   

539 Blandet støtteberettiget frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat ja 

543 Grøntsager, andre ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

549 Lukket system 1, en-årige ja 

550 Lukket system 2, stauder ja 

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 



20 

 

560 Containerplads 1, frugtbuske ja 

561 Containerplads 2, en-årige ja 

562 Containerplads 3, stauder ja 

563 Svampe, champignon ja 

   

570 Humle ja 

   

   

   

   

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Skovdrift, alm. ja 

581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

   

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

   

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radissefrø ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 
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662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 

664 Skorzonerrodfrø ja 

665 Haverodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

888 Nye tilsagn uden råderet v. ansøgningsfristen nej 

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 

908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn nej 

910 Ikke anmeldt mark nej 

   

   

943 
Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg /efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 
maj/juni nej 

944 
Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. 
august nej 

945 Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. nej 

946 
Græs/kløvergræs med over 50 % kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. hø-
stet i maj/juni nej 

960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni nej 

961 
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. 
august nej 

962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs nej 

963 
Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg /efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 
maj/juni nej 

964 
Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. 
august nej 

965 Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. nej 

966 
Græs/kløvergræs med under 50 % kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. hø-
stet i maj/juni nej 

968 Pligtige efterafgrøder nej 

970 Udlæg og efterafgrøder til grøngødning nej 
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972 Mellemafgrøder nej 

998 Ukendt afgrøde nej 

999 Ugyldig afgrødekode nej 
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2016 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede kornarter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

   

   

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede kornarter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

58 Sorghum nej 

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 
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106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Græsmarksbælgplanter ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

   

150 Kartofler, lægge- ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- ja 

153 Kartofler, andre ja 

   

   

160 Sukerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 

   

220 Vinterbyg, helsæd nej 
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221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej 

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

258 Permanent græs, ø-støtte nej 

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej 

265 Græs, slæt før vårsået afgrøde nej 

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej 

269 Græs, rullegræs nej 

270 Græs til udegrise, omdrift nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Permanent lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

   

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej 

277 Permanent kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent græs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej 
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286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-Slåningsbrak nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Slåningsbrak nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning fra NST nej 

316 Vådområder eller lavbundsjorde med udtagning nej 

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord nej 

319 MFO Vådområder eller lavbundsjorde med udtagning nej 

320 Braklagte randzoner nej 

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

   

323 MFO-udyrket areal ved vandboring nej 

324 Blomsterbrak nej 

325 MFO-Blomsterbrak nej 

326 Permanent græs i MSO omlagt til ikke-landbrug nej 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

360 Vildtafgrøder nej 

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej 

400 Asier ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 

407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 
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409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat (friland) ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja 

   

434 Grøntsager, andre (friland) ja 

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

   

487 Skovlandbrug ja 

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja 

498 Containerplads 4, vedplanter ja 

499 Lukket system 3, vedplanter ja 

   

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 
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508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

   

   

539 Blandet frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat (drivhus) ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

549 Lukket system 1, en-årige ja 

550 Lukket system 2, stauder ja 

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 

560 Containerplads 1, frugtbuske ja 

561 Containerplads 2, en-årige ja 
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562 Containerplads 3, stauder ja 

563 Svampe, champignon ja 

   

570 Humle ja 

   

   

   

   

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Skovdrift, alm. ja 

581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

   

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

   

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 

662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 
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664 Skorzonerrodfrø ja 

665 Havrerodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

888 Nye tilsagn uden råderet v. ansøgningsfristen nej 

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 

908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn nej 

   

920 Økologisk sommerbrak nej 

921 Bar jord nej 

943 
Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg /efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 
maj/juni nej 

944 
Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. 
august nej 

945 Kløvergræs med over 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. nej 

946 
Græs/kløvergræs med over 50 % kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. hø-
stet i maj/juni nej 

960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni nej 

961 
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. 
august nej 

962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs nej 

963 
Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg /efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 
maj/juni nej 

964 
Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. 
august nej 

965 Kløvergræs med under 50 % kløver, udlæg/efterslæt efter korn o.l. nej 

966 
Græs/kløvergræs med under 50 % kløver til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. hø-
stet i maj/juni nej 

968 Pligtige efterafgrøder nej 

970 Udlæg og efterafgrøder til grøngødning nej 

972 Mellemafgrøder nej 
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2017 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede kornarter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

   

   

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede kornarter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

58 Sorghum nej 

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 
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106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Græsmarksbælgplanter ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) ja 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- ja 

153 Kartofler, andre ja 

   

   

160 Sukkerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 

   

220 Vinterbyg, helsæd nej 
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221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej 

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

258 Permanent græs, ø-støtte nej 

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucerne, lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej 

   

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej 

269 Græs, rullegræs nej 

270 Græs til udegrise, omdrift nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

   

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej 

277 Kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent græs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej 
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286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-Slåningsbrak nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Slåningsbrak nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning fra NST nej 

316 Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal nej 

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal nej 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal nej 

   

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

   

323 MFO-udyrket areal ved vandboring nej 

324 Blomsterbrak nej 

325 MFO-Blomsterbrak nej 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs nej 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

360 Vildtafgrøder nej 

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej 

400 Asier ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 

407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 
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409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat (friland) ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja 

   

434 Grøntsager, andre (friland) ja 

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

   

487 Skovlandbrug ja 

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja 

   

499 Lukket system 3, vedplanter ja 

   

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 
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508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

   

   

539 Blandet frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat (drivhus) ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

549 Lukket system 1, en-årige ja 

550 Lukket system 2, stauder ja 

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 
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563 Svampe, champignon ja 

564 Containerplads ja 

570 Humle ja 

   

   

   

578 Skovrejsning – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Skovdrift, alm. ja 

581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

   

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

   

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 

662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 
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664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø ja 

665 Havrerodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

888 Nye tilsagn uden råderet v. ansøgningsfristen nej 

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 

908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn nej 
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2018 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede arter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

8 Vårspelt nej 

9 Vinterspelt nej 

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede arter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

58 Sorghum nej 

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 
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106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Græsmarksbælgplanter ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) ja 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- ja 

153 Kartofler, andre ja 

   

   

160 Sukkerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 

   

220 Vinterbyg, helsæd nej 
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221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej 

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

258 Permanent græs, ø-støtte nej 

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej 

   

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej 

269 Græs, rullegræs nej 

270 Græs til udegrise, omdrift nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

   

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej 

277 Kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent græs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej 
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286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-brak, sommerslåning nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Brak, sommerslåning nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning nej 

316 Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal nej 

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal nej 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal nej 

   

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

322 Minivådområder, projekttilsagn nej 

323 MFO-udyrket areal ved vandboring nej 

324 Blomsterbrak nej 

325 MFO-Blomsterbrak nej 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs nej 

327 MFO-bræmme, sommerslåning nej 

328 MFO-bræmme med blomsterblanding nej 

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn nej 

334 MFO-bræmme, forårsslåning nej 

335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning nej 

336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning  nej 

337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn nej 

338 Brak, forårsslåning nej 

339 MFO-brak, forårsslåning nej 

342 Bestøverbrak nej 

343 MFO-bestøverbrak nej 

   

   

   

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej 

400 Asieagurker ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 

407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 
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409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat (friland) ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja 

   

434 Grøntsager, andre (friland) ja 

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

486 Hønsegård uden plantedække nej 

487 Skovlandbrug ja 

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja 

   

499 Lukket system ja 

   

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 
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508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

   

   

539 Blandet frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat (drivhus) ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

   

   

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 
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563 Svampe, champignon ja 

564 Containerplads ja 

570 Humle ja 

   

   

577 Skov med biodiversitetsformål nej 

578 Skovrejsning – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Skovdrift, alm. ja 

581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

   

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

   

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 

662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 
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664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø ja 

665 Havrerodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

888 Nye tilsagn uden råderet v. ansøgningsfristen nej 

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 

908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn nej 
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2019 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede arter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

8 Vårspelt nej 

9 Vinterspelt nej 

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede arter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

58 Sorghum nej 

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 
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106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Bælgplanter, frø ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) ja 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- ja 

153 Kartofler, andre ja 

   

   

160 Sukkerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 

   

220 Vinterbyg, helsæd nej 
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221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej 

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

   

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej 

   

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej 

269 Græs, rullegræs nej 

270 Græs til udegrise, omdrift nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

   

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej 

277 Kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent kløvergræs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej 
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286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-brak, sommerslåning nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Brak, sommerslåning nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning nej 

   

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal nej 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal nej 

   

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

322 Minivådområder, projekttilsagn nej 

323 MFO-udyrket areal ved vandboring nej 

324 Blomsterbrak nej 

325 MFO-Blomsterbrak nej 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs nej 

327 MFO-bræmme, sommerslåning nej 

328 MFO-bræmme med blomsterblanding nej 

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn nej 

334 MFO-bræmme, forårsslåning nej 

335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning nej 

336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning  nej 

337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn nej 

338 Brak, forårsslåning nej 

339 MFO-brak, forårsslåning nej 

342 Bestøverbrak nej 

343 MFO-bestøverbrak nej 

   

   

   

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej 

400 Asieagurker ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 

407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 
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409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat (friland) ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja 

   

434 Grøntsager, andre (friland) ja 

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

486 Hønsegård uden plantedække nej 

487 Skovlandbrug ja 

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja 

   

499 Lukket system ja 

   

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 
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508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

537 Valnød (almindelig) ja 

538 Kastanje (ægte) ja 

539 Blandet frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat (drivhus) ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

   

   

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 
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563 Svampe, champignon ja 

564 Containerplads ja 

570 Humle ja 

   

576 skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

577 Skov med biodiversitetsformål nej 

578 Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Skovdrift, alm. ja 

581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

599 Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja 

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

606 MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja 

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 

662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 
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664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø ja 

665 Havrerodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

   

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

 

2020 
Afgrøde-

kode 
Afgrøde Højværdi 

1 Vårbyg nej 

2 Vårhvede nej 

3 Vårhavre nej 

4 Blanding af vårsåede arter nej 

5 Majs til modenhed nej 

6 Vårhvede, brødhvede nej 

7 Korn + bælgsæd under 50 % bælgsæd nej 

8 Vårspelt nej 

9 Vinterspelt nej 

10 Vinterbyg nej 

11 Vinterhvede nej 

13 Vinterhvede, brødhvede nej 

14 Vinterrug nej 

15 Vinterhybridrug nej 

16 Vintertriticale nej 

17 Blanding af efterårssåede arter nej 

   

21 Vårraps nej 

22 Vinterraps nej 

23 Rybs nej 

24 Solsikke nej 

25 Sojabønner nej 

30 Ærter nej 

31 Hestebønner nej 

32 Sødlupin nej 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej 

40 Oliehør nej 

41 Spindhør nej 

42 Hamp nej 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej 

52 Quinoa nej 

53 Boghvede nej 

54 Bælgsæd blanding nej 

55 Vårrug nej 

56 Vårtriticale nej 

57 Vinterhavre nej 

58 Sorghum nej 

101 Rajgræsfrø, alm. ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja 

105 Timothefrø ja 



56 

 

106 Hundegræsfrø ja 

107 Engsvingelfrø ja 

108 Rødsvingelfrø ja 

109 Rajsvingelfrø ja 

110 Svingelfrø, stivbladet ja 

111 Svingelfrø, strand- ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja 

116 Rajgræs, hybrid ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja 

120 Kløverfrø ja 

121 Bælgplanter, frø ja 

122 Kommenfrø ja 

123 Valmuefrø ja 

124 Spinatfrø ja 

125 Bederoefrø ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) ja 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) ja 

151 Kartofler, stivelses- ja 

152 Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg) ja 

154 Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte) ja 

155 Kartofler, pulver/granules- ja 

156 Kartofler, friteret/chips/pommes frites ja 

160 Sukkerroer til fabrik nej 

161 Cikorierødder nej 

162 Blanding, andre industriafgr. nej 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej 

171 Lucerne, slæt nej 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej 

173 Kløver til slæt nej 

174 Kløvergræs til fabrik nej 

180 Gul sennep nej 

182 Blanding af oliearter nej 

210 Vårbyg, helsæd nej 

211 Vårhvede, helsæd nej 

212 Vårhavre, helsæd nej 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej 

215 Ærtehelsæd nej 

216 Silomajs nej 

   

220 Vinterbyg, helsæd nej 
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221 Vinterhvede, helsæd nej 

222 Vinterrug, helsæd nej 

223 Vintertriticale, helsæd nej 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej 

248 Permanent græs ved vandboring nej 

249 Udnyttet græs ved vandboring nej 

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej 

   

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej 

262 Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej 

   

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej 

269 Græs, rullegræs nej 

270 Græs til udegrise, omdrift nej 

271 Rekreative formål nej 

272 Permanent græs til fabrik nej 

273 Lucerne til fabrik nej 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej 

   

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej 

277 Kløver til fabrik nej 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej 

279 Permanent kløvergræs til fabrik nej 

280 Fodersukkerroer nej 

281 Kålroer nej 

282 Fodermarvkål nej 

283 Fodergulerødder nej 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej 

285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej 
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286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej 

308 MFO-brak, sommerslåning nej 

309 Udyrket areal ved vandboring nej 

310 Brak, sommerslåning nej 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej 

312 20-årig udtagning nej 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning nej 

   

317 Vådområder med udtagning nej 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal nej 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal nej 

   

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej 

322 Minivådområder, projekttilsagn nej 

323 MFO-udyrket areal ved vandboring nej 

324 Blomsterbrak nej 

325 MFO-Blomsterbrak nej 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs nej 

327 MFO-bræmme, sommerslåning nej 

328 MFO-bræmme med blomsterblanding nej 

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn nej 

334 MFO-bræmme, forårsslåning nej 

335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning nej 

336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning  nej 

337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn nej 

338 Brak, forårsslåning nej 

339 MFO-brak, forårsslåning nej 

342 Bestøverbrak nej 

343 MFO-bestøverbrak nej 

344 Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder) nej 

345 Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrøder) nej 

   

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej 

400 Asieagurker ja 

401 Asparges ja 

402 Bladselleri ja 

403 Blomkål ja 

404 Broccoli ja 

405 Courgette, squash ja 

406 Grønkål ja 

407 Gulerod ja 

408 Hvidkål ja 
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409 Kinakål ja 

410 Knoldselleri ja 

411 Løg ja 

412 Pastinak ja 

413 Rodpersille ja 

415 Porre ja 

416 Rosenkål ja 

417 Rødbede ja 

418 Rødkål ja 

420 Salat (friland) ja 

421 Savoykål, spidskål ja 

422 Spinat ja 

423 Sukkermajs ja 

424 Ærter, konsum ja 

429 Jordskokker, konsum ja 

430 Bladpersille ja 

431 Purløg ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja 

   

434 Grøntsager, andre (friland) ja 

440 Solhat ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja 

449 Medicinpl., stauder  ja 

450 Grøntsager, blandinger ja 

486 Hønsegård uden plantedække nej 

487 Skovlandbrug ja 

488 Hønsegård, permanent græs nej 

489 Havtorn ja 

   

491 Storfrugtet tranebær ja 

492 Tyttebær  ja 

493 Surbær  ja 

494 Japan kvæde ja 

495 Morbær  ja 

496 Medicinpl., vedplanter ja 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja 

   

499 Lukket system ja 

   

501 Stauder ja 

502 Blomsterløg ja 

503 En- og to-årige planter ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja 

505 Ribs, stiklingeopformering ja 

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja 
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508 Andre af slægten Vaccinium ja 

509 Trækvæde ja 

510 Melon ja 

512 Rabarber ja 

513 Jordbær ja 

514 Solbær ja 

515 Ribs ja 

516 Stikkelsbær ja 

517 Brombær ja 

518 Hindbær ja 

519 Blåbær ja 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja 

522 Blomme uden undervækst af græs ja 

523 Blomme med undervækst af græs ja 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja 

526 Hyld ja 

527 Hassel ja 

528 Æbler ja 

529 Pærer ja 

530 Vindrue ja 

531 Anden træfrugt ja 

532 Anden buskfrugt ja 

533 Rønnebær ja 

534 Hyben ja 

535 Bærmispel ja 

536 Spisedruer ja 

537 Valnød (almindelig) ja 

538 Kastanje (ægte) ja 

539 Blandet frugt ja 

540 Tomater ja 

541 Agurker ja 

542 Salat (drivhus) ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja 

545 Potteplanter ja 

547 Planteskolekulturer, stauder ja 

548 Småplanter, en-årige ja 

   

   

551 Moskusgræskar ja 

552 Mandelgræskar ja 

553 Centnergræskar ja 
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563 Svampe, champignon ja 

564 Containerplads ja 

570 Humle ja 

   

576 skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

577 Skov med biodiversitetsformål nej 

578 Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse ja 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej 

580 Anden skovdrift ja 

581 Skovdrift med fjernelse af ved ja 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja 

583 Juletræer og pyntegrønt ja 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja 

586 Offentlig skovrejsning ja 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja 

588 Statslig skovrejsning ja 

589 Bæredygtig skovdrift ja 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja 

591 Lavskov ja 

592 Pil ja 

593 Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja 

594 El ja 

596 Elefantgræs ja 

597 Rørgræs ja 

598 Sorrel ja 

599 Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja 

602 MFO - Pil ja 

603 MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja 

604 MFO - El ja 

605 MFO - Lavskov ja 

606 MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja 

650 Chrysanthemum Garland, frø ja 

651 Dildfrø ja 

652 Kinesisk kålfrø ja 

653 Karsefrø ja 

654 Rucolafrø ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja 

657 Grønkålfrø ja 

658 Gulerodsfrø ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja 

660 Persillefrø ja 

661 Kørvelfrø ja 

662 Majroefrø ja 

663 Pastinakfrø ja 
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664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø ja 

665 Havrerodfrø ja 

666 Purløgsfrø ja 

667 Timianfrø ja 

668 Blomsterfrø ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej 

702 Grønkron af vårhvede nej 

703 Grønkorn af vårhavre nej 

704 Grønkorn af vårrug nej 

705 Grønkorn af vårtriticale nej 

706 Grønkorn af vinterbyg nej 

707 Grønkorn af vinterhvede nej 

708 Grønkorn af vinterhavre nej 

709 Grønkorn af vinterrug nej 

710 Grønkorn af hybridrug nej 

711 Grønkorn af vintertriticale nej 

   

900 Øvrige afgrøder nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej 

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer nej 

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej 
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2021 
Af-

grøde-
kode 

Afgrøde Højværdi 
Omdrift, 

LBST 

1 Vårbyg nej ja 

2 Vårhvede nej ja 

3 Vårhavre nej ja 

4 Blanding af vårsåede arter nej ja 

5 Majs til modenhed nej ja 

6 Vårhvede, brødhvede nej ja 

7 Korn og bælgsæd under 50 % bælgsæd nej ja 

8 Vårspelt nej ja 

9 Vinterspelt nej ja 

10 Vinterbyg nej ja 

11 Vinterhvede nej ja 

13 Vinterhvede, brødhvede nej ja 

14 Vinterrug nej ja 

15 Vinterhybridrug nej ja 

16 Vintertriticale nej ja 

17 Blanding af efterårssåede arter nej ja 

18 Korn og bælgsæd over 50 % bælgsæd nej ja 

21 Vårraps nej ja 

22 Vinterraps nej ja 

23 Rybs nej ja 

24 Solsikke nej ja 

25 Sojabønner nej ja 

30 Ærter nej ja 

31 Hestebønner nej ja 

32 Sødlupin nej ja 

35 Bælgsæd, flerårig blanding nej ja 

36 Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding nej ja 

40 Oliehør nej ja 

41 Spindhør nej ja 

42 Hamp nej ja 

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne nej ja 

52 Quinoa nej ja 

53 Boghvede nej ja 

54 Bælgsæd blanding nej ja 

55 Vårrug nej ja 

56 Vårtriticale nej ja 

57 Vinterhavre nej ja 

58 Sorghum nej ja 

101 Rajgræsfrø, alm. ja ja 

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ja ja 

103 Rajgræsfrø, ital. ja ja 

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt ja ja 
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105 Timothefrø ja ja 

106 Hundegræsfrø ja ja 

107 Engsvingelfrø ja ja 

108 Rødsvingelfrø ja ja 

109 Rajsvingelfrø ja ja 

110 Svingelfrø, bakke- (tidl. Stivbladet) ja ja 

111 Svingelfrø, strand- ja ja 

112 Engrapgræsfrø (marktype) ja ja 

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) ja ja 

114 Rapgræsfrø, alm. ja ja 

115 Hvenefrø, alm. og krybende ja ja 

116 Rajgræs, hybrid ja ja 

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid ja ja 

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt ja ja 

120 Kløverfrø ja ja 

121 Bælgplanter, frø ja ja 

122 Kommenfrø ja ja 

123 Valmuefrø ja ja 

124 Spinatfrø ja ja 

125 Bederoefrø ja ja 

126 Blanding af markfrø til udsæd ja ja 

149 Kartofler, lægge- (certificerede) ja ja 

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) ja ja 

151 Kartofler, stivelses- ja ja 

152 Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg) ja ja 

154 Kartofler, spise- (proces, skrællet kogte) ja ja 

155 Kartofler, pulver/granules- ja ja 

156 Kartofler, friteret/chips/pommes frites ja ja 

160 Sukkerroer til fabrik nej ja 

161 Cikorierødder nej ja 

162 Blanding, andre industriafgr. nej ja 

170 Græs til fabrik (omdrift) nej ja 

171 Lucerne, slæt nej ja 

172 Lucernegræs, over 25 % græs til slæt inkl. eget foder nej ja 

173 Kløver til slæt nej ja 

174 Kløvergræs til fabrik nej ja 

180 Gul sennep nej ja 

182 Blanding af oliearter nej ja 

210 Vårbyg, helsæd nej ja 

211 Vårhvede, helsæd nej ja 

212 Vårhavre, helsæd nej ja 

213 Blandkorn, vårsået, helsæd nej ja 

214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 % bælgsæd nej ja 

215 Ærtehelsæd nej ja 

216 Silomajs nej ja 

217 Korn og bælgsæd, helsæd, over 50 % bælgsæd nej ja 
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220 Vinterbyg, helsæd nej ja 

221 Vinterhvede, helsæd nej ja 

222 Vinterrug, helsæd nej ja 

223 Vintertriticale, helsæd nej ja 

224 Blandkorn, efterårssået helsæd nej ja 

230 Blanding af vårkorn, grønkorn nej ja 

234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 % bælgsæd nej ja 

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn nej ja 

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift nej ja 

    

    

250 Permanent græs, meget lavt udbytte nej nej 

251 Permanent græs, lavt udbytte nej nej 

252 Permanent græs, normalt udbytte nej nej 

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift nej ja 

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent nej nej 

255 Permanent græs, under 50 % kløver/lucerne nej nej 

256 Permanent kløvergræs, over 50 % kløver/lucerne nej nej 

257 Permanent græs, uden kløver nej nej 

    

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons nej nej 

260 Græs med kløver/lucerne, under 50 % bælgpl. (omdrift) nej ja 

261 Kløvergræs, over 50 % kløver (omdrift) nej ja 

262 Lucernegræs, over 50 % lucerne (omdrift) nej ja 

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) nej ja 

264 Græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver (omdrift) nej ja 

    

266 Græs under 50 % kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) nej ja 

267 Græs  under 50 % kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) nej ja 

268 Græs under 50 % kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) nej ja 

269 Græs, rullegræs nej ja 

270 Græs til udegrise, omdrift nej ja 

271 Rekreative formål nej nej 

272 Permanent græs til fabrik nej nej 

273 Lucerne til fabrik nej ja 

274 Permanent lucernegræs over 25 % græs, til fabrik nej nej 

    

276 Permanent græs og kløvergræs uden norm, under 50 % kløver nej nej 

277 Kløver til fabrik nej ja 

278 Permanent lucerne og lucernegræs over 50 % lucerne nej nej 

279 Permanent kløvergræs til fabrik nej nej 

280 Fodersukkerroer nej ja 

281 Kålroer nej ja 

282 Fodermarvkål nej ja 

283 Fodergulerødder nej ja 

284 Græs med vikke og andre bælgplanter, under 50 % bælgpl. nej ja 
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285 Græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver (omdrift) nej ja 

286 Permanent græs og kløvergræs uden norm, over 50 % kløver nej nej 

287 Græs til udegrise, permanent nej nej 

305 Permanent græs, uden udbetaling af økologi-tilskud nej nej 

306 Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-tilskud nej ja 

308 MFO-brak, sommerslåning nej ja 

310 Brak, sommerslåning nej ja 

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 nej nej 

312 20-årig udtagning nej ja 

313 20-årig udtagning af agerjord med frivillig skovrejsning nej nej 

314 20-årig udtagning med tilsagn om skovrejsning nej nej 

    

316 20-årig Udtagning med fastholdelse, ej landbrugsareal nej nej 

317 Vådområder med udtagning nej ja 

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal nej nej 

319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal nej nej 

    

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer nej nej 

322 Minivådområder, projekttilsagn nej nej 

    

324 Blomsterbrak nej ja 

325 MFO-Blomsterbrak nej ja 

326 Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent græs nej nej 

327 MFO-bræmme, sommerslåning nej ja 

328 MFO-bræmme med blomsterblanding nej ja 

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn nej ja 

334 MFO-bræmme, forårsslåning nej ja 

335 MFO-bræmme, permanent græs, forårsslåning nej nej 

336 MFO-bræmme, permanent græs, sommerslåning  nej nej 

337 MFO-bræmme, permanent græs, miljøtilsagn nej nej 

338 Brak, forårsslåning nej ja 

339 MFO-brak, forårsslåning nej ja 

342 Bestøverbrak nej  
343 MFO-bestøverbrak nej  
344 Brak langs vandløb og søer, forårsslåning (alternativ til efterafgrøder) nej ja 

345 
Brak langs vandløb og søer, sommerslåning (alternativ til efterafgrø-
der) nej ja 

    

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal nej nej 

400 Asieagurker ja ja 

401 Asparges ja nej 

402 Bladselleri ja ja 

403 Blomkål ja ja 

404 Broccoli ja ja 

405 Courgette, squash ja ja 

406 Grønkål ja ja 
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407 Gulerod ja ja 

408 Hvidkål ja ja 

409 Kinakål ja ja 

410 Knoldselleri ja ja 

411 Løg ja ja 

412 Pastinak ja ja 

413 Rodpersille ja ja 

415 Porre ja ja 

416 Rosenkål ja ja 

417 Rødbede ja ja 

418 Rødkål ja ja 

420 Salat (friland) ja ja 

421 Savoykål, spidskål ja ja 

422 Spinat ja ja 

423 Sukkermajs ja ja 

424 Ærter, konsum ja ja 

429 Jordskokker, konsum ja ja 

430 Bladpersille ja ja 

431 Purløg ja ja 

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) ja ja 

    

434 Grøntsager, andre (friland) ja ja 

440 Solhat ja ja 

448 Medicinpl., en- og toårige ja ja 

449 Medicinpl., stauder  ja ja 

450 Grøntsager, blandinger ja ja 

486 Hønsegård uden plantedække nej ja 

487 Skovlandbrug ja nej 

488 Hønsegård, permanent græs nej nej 

489 Havtorn ja nej 

490 Hassel, træ (Corylus avellana) ja nej 

491 Storfrugtet tranebær ja nej 

492 Tyttebær  ja nej 

493 Surbær  ja nej 

494 Japan kvæde ja nej 

495 Morbær  ja nej 

496 Medicinpl., vedplanter ja nej 

497 Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg ja nej 

    

499 Lukket system ja nej 

    

501 Stauder ja ja 

502 Blomsterløg ja ja 

503 En- og to-årige planter ja ja 

504 Solbær, stiklingeopformering ja nej 

505 Ribs, stiklingeopformering ja nej 
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506 Stikkelsbær, stiklingeopformering ja nej 

507 Hindbær, stiklingeopformering ja nej 

508 Andre af slægten Vaccinium ja nej 

509 Trækvæde ja nej 

510 Melon ja ja 

512 Rabarber ja nej 

513 Jordbær ja ja 

514 Solbær ja nej 

515 Ribs ja nej 

516 Stikkelsbær ja nej 

517 Brombær ja nej 

518 Hindbær ja nej 

519 Blåbær ja nej 

520 Surkirsebær uden undervækst af græs ja nej 

521 Surkirsebær med undervækst af græs ja nej 

522 Blomme uden undervækst af græs ja nej 

523 Blomme med undervækst af græs ja nej 

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ja nej 

525 Sødkirsebær med undervækst af græs ja nej 

526 Hyld ja nej 

527 Hassel (Corylus maxima) ja nej 

528 Æbler ja nej 

529 Pærer ja nej 

530 Vindrue ja nej 

531 Anden træfrugt ja nej 

532 Anden buskfrugt ja nej 

533 Rønnebær ja nej 

534 Hyben ja nej 

535 Bærmispel ja nej 

536 Spisedruer ja nej 

537 Valnød (almindelig) ja nej 

538 Kastanje (ægte) ja nej 

539 Blandet frugt ja nej 

540 Tomater ja ja 

541 Agurker ja ja 

542 Salat (drivhus) ja ja 

543 Grøntsager, andre (drivhus) ja ja 

544 Snitblomster og snitgrønt ja ja 

545 Potteplanter ja nej 

547 Planteskolekulturer, stauder ja ja 

548 Småplanter, en-årige ja ja 

    

    

551 Moskusgræskar ja ja 

552 Mandelgræskar ja ja 

553 Centnergræskar ja ja 
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563 Svampe, champignon ja nej 

564 Containerplads ja nej 

570 Humle ja nej 

575 Skovrejsning (privat) - kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse ja nej 

576 
skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbe-
skyttelse ja nej 

577 Skov med biodiversitetsformål nej nej 

578 
Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyt-
telse ja nej 

579 Tagetes, sygdomssanerende plante nej ja 

580 Anden skovdrift ja nej 

581 Skovdrift med fjernelse af ved ja nej 

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug ja nej 

583 Juletræer og pyntegrønt ja nej 

585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn ja nej 

586 Offentlig skovrejsning ja nej 

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 ja nej 

    

589 Bæredygtig skovdrift ja nej 

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område ja nej 

591 Lavskov ja nej 

592 Pil ja nej 

593 Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja nej 

594 El ja nej 

596 Elefantgræs ja nej 

597 Rørgræs ja nej 

598 Sorrel ja ja 

599 Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja nej 

602 MFO - Pil ja nej 

603 MFO - Poppel (0-100 andre træer pr. ha) ja nej 

604 MFO - El ja nej 

605 MFO - Lavskov ja nej 

606 MFO - Poppel (100-400 andre træer pr. ha) ja nej 

650 Chrysanthemum Garland, frø ja ja 

651 Dildfrø ja ja 

652 Kinesisk kålfrø ja ja 

653 Karsefrø ja ja 

654 Rucolafrø ja ja 

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) ja ja 

656 Bladbedefrø, rødbedefrø ja ja 

657 Grønkålfrø ja ja 

658 Gulerodsfrø ja ja 

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ja ja 
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660 Persillefrø ja ja 

661 Kørvelfrø ja ja 

662 Majroefrø ja ja 

663 Pastinakfrø ja ja 

664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø ja ja 

665 Havrerodfrø ja ja 

666 Purløgsfrø ja ja 

667 Timianfrø ja ja 

668 Blomsterfrø ja ja 

701 Grønkorn af vårbyg nej ja 

702 Grønkron af vårhvede nej ja 

703 Grønkorn af vårhavre nej ja 

704 Grønkorn af vårrug nej ja 

705 Grønkorn af vårtriticale nej ja 

706 Grønkorn af vinterbyg nej ja 

707 Grønkorn af vinterhvede nej ja 

708 Grønkorn af vinterhavre nej ja 

709 Grønkorn af vinterrug nej ja 

710 Grønkorn af hybridrug nej ja 

711 Grønkorn af vintertriticale nej ja 

    

900 Øvrige afgrøder nej nej 

903 Lysåbne arealer i skov nej nej 

    

907 Naturarealer, økologisk jordbrug nej nej 
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