
Kære Knud Haugmark 

 

Tak for din henvendelse af 6. marts 2018, hvor du har bedt om at få udleveret oplysninger om 

udgifter til økologisk omlægning fra 2008 til 2017. Vi har opstillet nedenstående tabel, der 

viser, hvor store tilsagn, der er givet de enkelte år i perioden 2008 til 2017. I forhold til 

støtteordningerne Økologisk Arealtilskud og Omlægningstilskud til økologisk jordbrug er der 

tale om 5-årige tilsagnsordninger, hvor pengene udbetales til landmanden over de 

efterfølgende 5 år. Udgifterne registreres dog i statens regnskaber i det år, hvor tilsagnet 

gives. Bemærk, at 75 pct. af tilskudsbeløbet finansieres af EU.  

 

Indtil 2015 var der ikke en specifik støtteordning til fastholdelse af økologiske arealer. Der var 

i stedet en 5-årig tilsagnsordning kaldet Miljøbetinget tilskud, hvor den primære 

støttebetingelse var, at der ikke blev anvendt pesticider på arealerne. I perioden 2010 til 2014 

blev denne ordning erstattet af en 1-årig ordning: Ekstensivt landbrug. Denne ordning havde 

samme støttebetingelser som Miljøbetinget tilskud. Disse ordninger kunne imidlertid også 

søges til ikke-økologiske arealer, hvor der ikke blev anvendt pesticider. Vi har derfor ikke 

nogen præcis opgørelse over, hvor stor en del af midlerne fra disse ordninger der gik til 

økologiske bedrifter. Vi har anslået det udbetalte beløb ud fra, hvor stor en del af bedrifterne, 

der var autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion på ansøgningstidspunktet.  

 

Derudover var der en 1-årig støtteordning, Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske, i 

2012 og 2013.  

Beløb i kr. 
Økologisk 

Arealtilskud 
Omlægningstilskud til 

økologisk jordbrug 
Miljøbetinget 

tilskud* Ekstensivt landbrug* 

Etablering af 
økologiske 

frugttræer og 
bærbuske 

2008  id                       22.666.966           103.263.893       id   id  

2009  id                       27.263.544           107.760.692       id   id  

2010  id                       22.530.933           109.271.216                         13.150.584       id  

2011  id                       20.485.425              89.868.773                         30.867.806       id  

2012  id                       18.457.215              56.344.489                         55.222.385                     646.744      

2013  id                       16.996.199              33.895.758                         62.985.989                 1.370.550      

2014  id                       14.591.690              14.971.164                       105.373.454       id  

2015         148.770.988                           11.988.171                      52.512       id   id  

2016         187.680.337                             6.304.596                      26.568       id   id  

2017         263.914.644                             1.594.993                      11.676       id   id  
*Anslået udbetaling til arealer fra bedrifter, der var økologiske på ansøgningstidspunktet. 

id= ingen data 

 

Bemærk, at beløbene for 2017 er det forventede maksimale beløb, der kan udbetales tilskud 

til, baseret på aktuelle tilsagnsareal for de enkelte tilsagn. 

 

De økologiske bedrifter har udover ovenstående tilskud på lige fod med andre bedrifter også 

kunnet modtage støtte fra fx enkeltbetalings-/grundbetalingsordningen, miljøstilsagn eller Ø-

støtte, såfremt bedrifterne har opfyldt betingelserne herfor. Styrelsen har dog ingen opgørelser 

over, hvor stor en del af disse ordninger der udbetales til økologiske landmænd. 


