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Introduktion 

På foranledning af en bestilling fra Landbrugsstyrelsen har IFRO udarbejdet en udredning vedrørende "Op-

daterede beregninger for kompensationsbehovet under eco-scheme for miljø- og klimavenlig græs i CAP 

2020" (Pedersen, 2021). På side 4 i udredningen fremgår det, at: 

"I den tilgang til ordningen, der analyseres i denne udredning, tages der ikke udgangspunkt i, hvornår græsset 

er udlagt. Det forudsættes, at græsset kan modtage støtte fra eco-schemet fra og med tredje driftsår. Denne 

forudsætning medfører en implicit forudsætning om, at der ikke vinterpløjes inden for samme kalenderår 

(støtteår) som første driftsår – ved udlæg i ren bestand i foråret af første driftsår." 

På samme side fremgår det i note til figur 1 derudover: 

”Bemærk, at pløjning efter nytår forud for etablering i foråret uden dæksæd i 1. driftsår vil medføre, at støtten 

først vil kunne udbetales fra 4. driftsår med de her anvendte forudsætninger, idet der forudsættes, at der skal 

være to kalenderår uden pløjning, inden støtten kan modtages.” 

Landbrugsstyrelsen ønsker nu at vide, hvordan disse forudsætninger påvirker kompensationsberegningen. 

Konkret ønskes følgende spørgsmål besvaret: 

Vil udredningens kompensationsberegning også være gældende, når der vinterpløjes i det samme kalenderår 

som det første driftsår i forbindelse med forårsudlæg af græs i ren bestand i første driftsår? 

Besvarelse  

Ja. Kompensationsberegningerne bliver ikke påvirket af, om der pløjes på den ene eller den anden side af 

nytår. Det, der blev påvirket af skæringsdatoen omkring nytår, var tidspunktet for adgangen til tilskud, ud 

fra den version af ordningen der blev behandlet i Pedersen (2021), ikke kompensationsberegningerne.  
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