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Kære Knud Haugmark  

 

Tak for din henvendelse af 30. maj 2018 om statsministerens omtale af støtte til 

økologiske arealer opgjort i fodboldbaner. Statsministeriet har anmodet Miljø-og 

Fødevareministeriet om at besvare de tekniske spørgsmål i din henvendelse.  

 

I opgørelsen af, at der de seneste to år er givet økonomisk støtte til, at arealer 

svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive økologiske, er anvendt Dansk 

Boldspils Unions gældende mål for banestørrelser på 105 x 68 m, dvs. 7.140 m2 

eller 0,714 ha. Der er tale om målet for en 11-mands fodboldbane efter standarder 

gældende fra 1. august 2014, jf. dette link 

https://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/kampe_og_baner/banestoerrelse

r 

 

Det er i alt givet nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud til 78.800 ha i 2016 og 2017 

med forbehold for, at 2017-resultatet ikke er endeligt opgjort. Opgjort i 

fodboldbaner er det i alt 110.364 baner eller 151,6 baner om dagen over to år. Det 

er beregnet som 78.800 ha delt med 0,714 ha lig 110.364 baner, der delt med 728 

dage er lig 151,6 baner pr. dag.  

 

Der er tale om tilsagn, som startede henholdsvis 1. september 2016 og 1. 

september 2017. Arealerne skal være omlagte eller påbegyndt omlægning til 

økologi senest ved tilsagnsstart. Tilsagn om Økologisk Arealtilskud løber i fem år, 

og tilskuddet udbetales årligt efter afslutning af hvert tilsagnsår.   

 

Ca. 6.000 ha af de ca. 78.800 ha er ikke omfattet af omlægningstillæg, det vil sige, 

disse arealer får ikke ekstrastøtte i to år. Det kan derfor ikke udelukkes, at en andel 

heraf kan have været økologiske på forhånd. Økologisk arealtilskud har dog også 

til formål at opretholde økologisk drift af allerede omlagte arealer.  

 

Til de ca. 78.800 ha, der har fået tilsagn med start i 2016 og 2017, er der i alt givet 

tilsagn for 612,9 mio. kr. Det bemærkes, at tilsagnsgivningen vedr. 2017-

ansøgningsrunden endnu ikke er konsolideret. Støtten udbetales som nævnt over 

de efterfølgende fem år, men reserveres i forbindelse med tilsagnsgivningen. EU 

finansierer 75 % af udbetalingerne. 

 

Med venlig hilsen 
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