
 

 

TILSKUDSNYT: Tilskudsordninger i 2018 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har offentliggjort en række ordninger, som der kan søges støtte til i 2018. 

Herunder er ordningerne kort beskrevet. 

 

 

 

Almindelig miljøteknologi 

I 2018 åbner der igen en miljøteknologiordning, der har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkning. I 

denne ordning er blandt andet der fokus på æg- og fjerkræsproduktion, hvor der for eksempel kan søges 

om tilskud til omlægning til fritgående- eller økologiske høns. Der er også afsat midler til planteavl og 

gartneri, hvor fokus er på pesticid- og energibesparende teknologier.  

Etablering af løsdrift i farestalde 

Der kan i 2018 søges om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningen giver mulighed for at søge 

om tilskud til både nye farestalde, tilbygninger og ombygning af eksisterende farestalde til farestalde, hvor 

soen kan bevæge sig frit rundt i stien.   

Modernisering af kvægstalde 

Det vil også være muligt at søge om tilskud til modernisering af kvægstalde i 2018 – det gælder både 

nybyggeri, tilbygning og renovering. Formålet med ordningen er at styrke kvægbedrifternes levedygtighed 

og produktivitet.  

Minivådområder 

I 2018 vil der åbne en ordning, hvor det er muligt at opnå tilskud til etablering af minivådområder. Det skal 

være et åbent vådområde bestående af 3 bassiner, der kan reducere drænvands indhold af kvælstof og 

fosfor.   

Natura 2000-rydning og forberedelse til afgræsning  

Ved særligt udpegede Natura 2000 områder er der muglighed for at søge tilskud til at få tilgroede arealer 

ryddet. Det er også muligt at opnå tilskud til etablering af fx hegn og drikkevandsforsyning, så arealet kan 

bruges til afgræsning.  

Økologisk arealtilskud  

Der kan søges om et 5-årigt tilsagn om tilskud til økologiske arealer og arealer, der er under omlægning til 

økologisk drift. Der kan opnås et basistilskud på 870 kr./ha pr. år – dertil er det muligt at søge om ekstra 

tillæg til arealer under omlægning, arealer med frugt og bær og slutteligt arealer med en reduceret tilførsel 

af kvælstof. Tillægget for arealer under omlægning er 1.200 kr./ha pr. år, og dette tillæg kan opnås i 2 år. 



 

 

Pleje af græs- og naturarealer 

For særligt udpegede Natura 2000 områder eller områder med en høj naturværdi kan der søges om tilskud 

til afgræsning eller slæt. Man forpligter sig til at pleje arealet i 5 år, og tilskuddet afhænger blandt andet af 

om plejen sker ved afgræsning eller slæt. Størrelsen på tilskuddet varierer mellem 850-2.600 kr./ha pr. år.  

20-årig fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og 

lavbundsområder  

Arealer der indgår i Landdistriktsprogrammet, og hvor der tinglyses servitut vedrørende, at arealerne ikke 

må omlægges, bruges til dyrkning af afgrøder, gødskes eller sprøjtes er der mulighed for at søge om et 20-

årigt tilskud.  Størrelsen på tilskuddet afhænger af arealets nuværende status og varierer mellem 300 kr./ha 

pr. år og 3.500 kr./ha pr. år.  

 

Bekendtgørelserne til ordningerne er ikke endnu ikke offentliggjorte, og derfor kendes detaljerne i de 

forskellige ordninger på nuværende tidspunkt ikke.  

De første ordninger, der åbner i 2018 i henholdsvis januar og februar er: 

- Økologisk arealtilskud 

- Pleje af græs og naturarealer 

- Minivådområder 

 

Nyttige links: 

http://lfst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/bliv-klogere-paa-stoetteordningerne-under-

landdistriktsprogrammet-i-2018/  
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