
 

 

       

 

Kravet om 5 procent miljøfokusområder på 

din bedrift er et af de tre grønne krav, du 

skal overholde, for at få den grønne støtte. 

Formålet med etableringen af miljøfokusområder 

(MFO) er at beskytte og forbedre biodiversiteten 

på landbrugsarealerne. 

Skal du have miljøfokusområder? 

Har du en bedrift med mere end 15 ha omdrifts-

areal, skal et areal svarende til 5 procent af om-

driftsarealet være udlagt som MFO. 

Du er ikke omfattet af kravet, hvis du har under 

15 ha i omdrift, og du behøver derfor ikke at op-

fylde kravet for at få den grønne støtte. 

 

 

Hvad tæller med? 

Miljøfokusområdernes størrelse beregnes med en 

vægtningsfaktor. Den skal du bruge, når du skal 

beregne, hvor stort et areal med miljøfokusområ-

der du skal have. 

 

Vægtningsfaktor betyder, at fx 1 ha frivillig rand-

zone svarer til 1,5 ha miljøfokusområde. 

 

Miljøfokusområde Faktor 

Frivillige randzoner langs vandløb 

og søer. Arealerne skal støde op til 

bedriftens omdriftsareal. 

1,5 

Landskabselementer omfattet af 

god landbrugs- og miljømæssig 

stand (GLM) i form af fortidsminder 

og søer mellem 100 og 2000 m2. 

Arealerne skal være beliggende på 

eller op ad et omdriftsareal. 

1 

Braklagte arealer 1 

Lavskov (fx energipil), der ikke er 

sprøjtet med pesticider i det på-

gældende kalenderår. 

0,3 

Græsudlæg i renbestand eller blan-

ding.  

Efterafgrøder, der er udsået som 

en blanding af godkendte afgrøder, 

og som efterfølges af en ny afgrøde 

0,3 

 

 

Krav om 5 procent miljøfokusområder 

(MFO) 
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Anmeldelse af MFO 

Anmelder du marker med GLM-elementer, MFO-

brak eller MFO-lavskov og bruger den korrekte af-

grødekode, indgår arealet automatisk som MFO. 

Vil du benytte frivillige randzoner eller MFO-efter-

afgrøder/græsudlæg som MFO, skal du i fælles-

skemaet sætte hak ud for marken i den relevante 

kolonne. 

Overholder du kravet om MFO? 

Når du har indlæst dine marker i fællesskemaet 

og indtastet oplysninger om MFO-randzoner og 

MFO-efterafgrøder, kan du på siden ”Opfyldelse af 

grønne krav” se, om du opfylder kravet. 

På siden kan også se dit samlede MFO-krav, og 

hvordan du opfylder det, eller om du mangler 
MFO. 

Er det første gang du ansøger? 

Du kan på vores hjemmeside teste og få en for-

nemmelse af, om du er omfattet af kravet om fem 

pct. MFO. Bemærk, at testens resultat er vejle-

dende og afhænger af, hvor præcise oplysninger 

du indtaster i dit fællesskema.  

naturerhverv.dk/testdinbedrift 

 

 

 

Undtagelser fra kravet om 5 procent MFO 

Hvis mere end 75 procent af dit areal er perma-

nent græs, bælgplanter, brak eller græs i omdrift, 

kan du være undtaget fra kravet om 5 procent 

MFO.  

Økologer opfylder automatisk de grønne 

krav 

Økologiske bedrifter er undtaget fra de grønne 

krav og får automatisk hele den grønne støtte. 

Det er fordi, at økologisk landbrug har en række 

fordele for miljøet. Det er dog en forudsætning, at 

du driver arealerne økologisk hele kalenderåret. 

Du skal derfor være begyndt, at omlægge area-

lerne senest den dag, du indsender sit Fælles-

skema. Arealerne må ikke ophøre med at være 

økologiske sidst på året. 

Hvis en del af dit areal drives som konventionelt 

landbrug, skal du overholde de grønne krav på 

denne del af bedriften. 

 

Alternativer til pligtige efterafgrøder og MFO 

Det er ikke muligt at anvende brak, lavskov eller 

randzoner som både miljøfokusarealer og alterna-

tiver til pligtige efterafgrøder. 

 

Det er dog stadig muligt at anvende marker med 

MFO-efterafgrøder til at opfylde både kravet om 

fem procent miljøfokusområder og kravet om 

pligtige efterafgrøder. 

 

Yderligere information 

Faktaarket indeholder de vigtigste informationer 

om miljøfokusområder.  

 

Du kan finde tre faktaark specifikt om miljøfokus-

områder og henholdsvis efterafgrøder/græsud-

læg, brak samt lavskov på vores hjemmeside: 

naturerhverv.dk/grundbetaling 

Du kan også læse mere om reglerne i Vejledning 

om direkte arealstøtte 2016 på vores hjemme-

side. 
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