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Planårsopdatering og udbygning af GIS-modellen til regulering af økologisk 
biavl 
Af Mette Balslev Greve og Per Kryger, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen ønsker, at AU planårsopdaterer GIS-modellen til regulering af økologisk biavl med 

nektarvurderinger af nye afgrødekoder for 2019 samt et nyt kort over robuste områder. Endvidere ønskes 

det, at AU udbygger modellen med yderligere relevante data f.eks. fra Basemap02, så omfanget af ukendt 

arealanvendelse mindskes, samt at modellen udbygges med eventuelle naturdata med højere opløsning 

end eksisterende input. 

Landbrugsstyrelsen ønsker følgende: 

1. Vurdering af nektarværdien for nye afgrødekoder i 2019.  

2. Et opdateret kort over robuste arealer for de seneste 3 års (2016-2018) godkendte arealer til 

økologisk biavl. 

3. En udbygning af modellen med nye datainput fra f.eks. Basemap02 til at mindske området med 

ukendt arealanvendelse, der pt. er på godt 700.000 ha. Hvis Basemap02 giver mulighed for en 

højere opløsning af definitionerne af naturarealer/typer mv., ønskes de også inddraget. 

4. Vurdering af nektarværdierne for eventuelle nye skov/naturtyper, der inddrages i modellen fra 

punkt 3. 

 

Besvarelse 
Ud over nedenstående besvarelse fremsendes 

 Tabel med energitætheder inkl. nye afgrøder i dbf-format  

 Kort over robuste områder samt kort over kombinationsklasser i den forbindelse 

 Toolbox med opdateret model 

 LU02_2016 

 

Del 1 
LBST har fremsendt et excel-regneark med alle afgrødekoder, heraf tre nye markeret med grønt, som AU 

skulle vurdere nektarværdier for, se tabel 1. Den opdaterede tabel med de tre nye afgrøders nektarværdi 

findes som bilag 1 til denne besvarelse. Desuden fremsendes også tabel over energitætheder i dbf-format. 

Tabellen er input til modellen beskrevet under del 3.  

Tabel 1, opdatering af nektarværdier for tre nye afgrøder 

Afgrødekode Navn Engelsk navn Honning-
potentiale  

537 Valnød (almindelig) Common Walnut  0 

538 Kastanje (ægte) Sweet chestnut 200 
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576 skovrejsning (statslig) - forbedring af 

vandmiljø og grundvandsbeskyttelse 

  50 

 

Del 2 
Kortet over robuste områder, der blev lavet af AU i 2018, ønskes opdateret i 2019. Dvs. områder, der ville 

kunne godkendes i de seneste tre år (2016-2018) til økologisk biavl med anvendelse af 2018-kriterier.  

I forhold til kortet over robuste områder, der blev leveret i 2018, er kriterierne ændret idet 

honningpotentiale på nogle afgrøder er ændret og pesticidbruget er ændret på andre afgrødekoder, se 

besvarelse april 2018 (Greve og Kryger, 2018). 

I 2018 bad LFST om en række opgørelser i ha for 2015-2017. Disse er også opgjort for 2016-2018. Til dette 

brug er udarbejdet et kort med 8 klasser, der indeholder kombinationerne i tabel 2. At et område et år 

godkendes, men næste år ikke gør, skyldes som oftest et afgrødeskift på en konventionel mark. De år, hvor 

afgrøden ikke er interessant for bier, har marken ingen begrænsende effekt på de godkendte områder, men 

dyrkes f.eks. konventionel raps, har det stor betydning. 

De to kort, det robuste og det med de 8 kombinationsklasser, er sendt til LFST via Filesender sammen med 

denne besvarelse. 

 

Arealopgørelser 
Tabel 2, Opgørelser over områder, der er godkendt (efter 2018 model) i 2016, 2017 og 2018 og kombinationer heraf 

Kombination Areal, ha Godkendt 2016 Godkendt 2017 Godkendt 2018  

1 

4.083.646 0 0 0 

Ikke godkendt i nogen 

af årene 

2 19.515 19.515 0 0 Kun godkendt i 2016 

3 11.001 0 11.001 0 Kun godkendt i 2017 

4 22.204 0 0 22.204 Kun godkendt i 2018 

5 

12.186 12.186 12.186 0 

Godkendt i 2016 og 

2017, men ikke 2018 

6 

10.060 0 10.060 10.060 

Godkendt i 2017 og 

2018, men ikke i 2016 

7 

13.397 13.397 0 13.397 

Godkendt i 2016 og 

2018, men ikke i 2017 

8 127.479 127.479 127.479 127.479 Godkendt i alle år 

Sum  Sum 2-8 

215.841 172.577 160.725 173.140 
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De arealer LBST bad om for 2015-2017 er ligeledes opgjort for 2016-2018. Tallene kan i nogle tilfælde læses 

direkte i tabel 2, men en samlet oversigt er her: 

 Godkendt areal 2016: 172.577 ha 

 Godkendt areal 2017: 160.725 ha 

 Godkendt areal 2018: 173.140 ha 

 Areal godkendt i både 2016, 2017 og 2018 (robust areal): 127.479 ha 

 Fragået areal mellem 2016 og 2017 (Godkendt i 2016, men ikke i 2017): 32.912 ha 

 Fragået areal mellem 2017 og 2018 (Godkendt i 2017, men ikke i 2018): 23.187 ha 

 Samlet fragået areal mellem 2016 og 2018 (Godkendt i 2016, men ikke i 2018): 31.701 ha 

 Nyt areal mellem 2016 og 2017: 21.061 ha 

 Nyt areal mellem 2017 og 2018: 35.601 ha 

 Samlet nyt areal mellem 2016 og 2018: 32.264 ha 
 

I forhold til opgørelsen over robuste områder (dvs. godkendt i 2015, 2016 og 2017) fra april 2018 er der en 

stigning i det godkendte areal for 2016 og et fald i arealet af godkendt område for 2017. Grunden er de 

ændrede forudsætninger for især tildeling af pesticider, men også i forhold til ændrede 

nektarpotentialeværdier. F.eks. anses slåningsbrak for at være behandlet med pesticider i 2018-modellen 

og ikke i 2017-modellen. 

 

Beregningsgrundlag 
Til beregningerne af de tre forskellige kort for 2016, 2017 og 2018 er benyttet forskellige inputdata baseret 

på tilgængelighed, som det fremgår af Tabel 3. Afgrødekoderne og energitætheden for afgrøderne er dog 

baseret på tabellen fra 2018: 

Tabel 3 Inputdata 

Øko-bi-kort 

for året: 

Øko-

marker 

Markkort FOT-

skove 

Tilsagn Beskyttede 

naturtyper 

HNV Jordforurening 

2016 2015 

(31/5) 

2016 Februar 

2016 

2016 2016 2016 2016 

2017 2016 

(2/9) 

2017 Juli 2016 2017 2016 2017 2016 

2018 Godkendt areal leveret af LFST 

 

 

Del 3 og 4 
Den udbygning af modellen, der er lavet i forbindelse med denne besvarelse, tjener udelukkende til at fylde 

huller ud i de allerede godkendte områder, da det har været oplevet som et problem, at f.eks. enkeltceller i 

godkendte områder ikke har været udpeget som godkendt pga. ukendt arealanvendelse i modellens 

inputdata. Opdateringsfrekvensen for Basemap (Levin et al, 2017) er ukendt og træartsopgørelsen ujævnt 

fordelt over landet, så det vurderes, at det for marker, skove og beskyttet natur, som også er en del af 
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Basemap, stadig er bedre at anvende aktuelle data for pågældende år. Således anvendes Basemap KUN til 

at udfylde de ukendte områder inden for allerede godkendte arealer. 

Den eksisterende model (2018) fjerner allerede mindre huller i de godkendte områder. Denne levering 

(2019) adresserer de større ukendte områder inden for godkendte områder. Målet har således været at 

adressere ukendt arealanvendelse inden for allerede godkendte områder. 

Modellen består nu af tre adskilte dele mod før to. Desuden er tilføjet et undermodul til den nye del: 

 

Disse køres i den angivne rækkefølge, og opsætning af modellen er nøjagtig som tidligere år, dog skal 

basemap02/LU02_2016 også være tilgængelig, når del 3 køres. Tema er fremsendt sammen med øvrige 

leverancer i forbindelse med denne besvarelse. 

Toolboxen er udviklet i ArcGIS Desktop 10.6.1 og køres fra ArcCatalog. Der skal eksistere et directory og en 

geodatabase til output. Disse angives som parametre, når modellerne køres. Desuden skal alle de tidligere 

input være tilgængelige og derudover altså også Basemap eller LU02_2016, som temaet hedder.  

Model #3 finder alle de tomme områder, som vores input-data ikke dækker, altså de områder, vi ikke 

kender arealanvendelsen for, og som ligger inden for de godkendte områder. Dernæst findes basemap-

koderne for disse områder, indenfor kategorierne:  

 110000 - Skov 

 110110 – Skov, markblok/mark 

 300000 – Vej 

 400000 - Jernbane 

 703000 – Landbrug, ekstensiv 

 704000 – Landbrug, ikke klassificeret 

 801000 – Natur, lysåben, tør 

 801703 – Natur, lysåben, tør, ekstensiv landbrug 

 802000 – Natur, lysåben, våd 

 802703 – Natur, lysåben, våd, ekstensiv landbrug 

 902000 - Vandløb 

 999000 - Uklassificeret 

 

Basemap-koderne tilføjes iterativt til godkendte områder, hvis de dækker et ukendt område, der ligger 

inden for OG støder op til et godkendt område. Det kan diskuteres, om nogle af disse klasser skal være 

med, men efter gennemgang af datagrundlaget så er det i denne version valgt at tage ovennævnte klasser 

med. 

 Veje i plantager er klassificeret som enten vej, lysåben tør natur eller skov, og på denne måde 

tilføjes alle veje i en plantage for at skabe et sammenhængende tema. Vi forestiller os ikke, at man 

har lyst til at opstille et bistade direkte på vejen, men indenfor 25 m bliver det dermed tilladt på 

hele vejstrækningen inden for et godkendt område, uanset hvad den er klassificeret som. 
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 Mht. jernbaner, så er det typisk enkelt-celler, hvor resten af jernbanen allerede er med i det 

godkendte område.  

 Samme argumentation findes for vandløb. Cellerne er 25*25m, og de bør ikke maskes ud pga. et 

lille vandløb. 

 ”Uklassificerede områder” (999000) og ”landbrug, ikke klassificeret” (704000) kan være hvad som 

helst, men ofte er det områder i nærheden af landbrugsbygninger, der ikke dyrkes, men f.eks. 

bruges til hestehold, anden græsning, motocrossbane el.lign. 

 

Der tilføjes på den baggrund nedenstående arealer til de godkendte områder for 2018: 

Kode Ha 

 110000 - Skov 770  

 110110 – Skov, markblok/mark 26 

 300000 – Vej 687 

 400000 – Jernbane 9 

 703000 – Landbrug, ekstensiv 215 

 704000 – Landbrug, ikke klassificeret 129 

 801000 – Natur, lysåben, tør 1746 

 801703 – Natur, lysåben, tør, ekstensiv landbrug 45 

 802000 – Natur, lysåben, våd 216 

 802703 – Natur, lysåben, våd, ekstensiv landbrug 31 

 902000 – Vandløb 73 

 999000 – Uklassificeret 606 

Sum 4902 ha 

 

Konsekvensen af udbygningen af modellen er illustreret på de følgende to kort, der viser et udvalgt område 

før og efter de mindre områder fyldes ud med Basemap. 
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Figur 1. Godkendte områder før (venstre kort) og efter (højre kort) opdatering med Basemap 
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Konklusion/sammenfatning 
AU har vurderet nektarværdi for tre nye afgrøder, beregnet robust kort samt kort med kombinationsklasser 

og udbygget modellen til beregning af godkendte områder med Basemap. Udbygning af model har været 

udfordret pga. skift i softwareversion fra ArcGIS 10.4 til ArcGIS 10.6.1. Udviklingsprocessen har bl.a. 

medført en registrering af en bug hos ESRI i et af de værktøjer, der indgår i modellen.  Det bør overvejes, 

hvilket software modellen skal køre i fremover. Kommer der flere væsentlige ændringer, bør den nok 

flyttes til ArcGIS Pro, hvis Landbrugsstyrelsen kan afvikle modeller i dette system. 

 

Referencer 
Greve, M.B. og Kryger, P (2018) Opdatering af nektarværdien for afgrødekoder i 2018. Notat fra DCA, 13. 

april 2018. https://pure.au.dk/portal/files/126130117/Besvarelse_Opdat_af_nektarv_rdi_ver_2.pdf  

Levin G, Iosub CI, Jepsen MR, 2017. Basemap02. Webpublication. https://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf 

https://pure.au.dk/portal/files/126130117/Besvarelse_Opdat_af_nektarv_rdi_ver_2.pdf
https://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf
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Afgrøde-
Kode Navn Engelsk navn Honning-

potentiale Pesticider Kommentar

1 Vårbyg Spring barley 0 ja

2 Vårhvede Spring wheat 0 ja

3 Vårhavre Spring oats 0 ja

4 Blanding af vårsåede arter Mix of spring sown cereals 0 ja

5 Majs til modenhed Maize for maturity 0 ja

6 Vårhvede, brødhvede Spring wheat, bread wheat 0 ja

7 Korn + bælgsæd under 50% bælgsæd Cereal + pulse under 50% pulse 0 ja

8 Vårspelt spring sown Triticum spelta 0 ja

9 Vinterspelt winter sown Triticum spelta 0 ja

10 Vinterbyg Winter barley 0 ja

11 Vinterhvede Winter wheat 0 ja

13 Vinterhvede, brødhvede Winter wheat, bread wheat 0 ja

14 Vinterrug Winter rye 0 ja

15 Vinterhybridrug Winter hybrid rye 0 ja

16 Vintertriticale Winter triticale 0 ja

17 Blanding af efterårssåede arter Mix of autum sown cereals 0 ja

21 Vårraps Spring rape 200 ja

22 Vinterraps Winter rape 200 ja

23 Rybs Turnip rape 200 ja

24 Solsikke Sunflower 50 ja

25 Sojabønner Soybeans 25 ja

30 Ærter Peas 25 ja

31 Hestebønner Broadbeans 25 ja

32 Sødlupin Sweet lupin 100 ja

35 Bælgsæd, flerårig blanding Pulse, perennial mix 50 ja

36
Bælgsæd, andre typer til modenhed 

blanding
Pulse, other types for maturity mix 50 ja

40 Oliehør Oil flax 25 ja

41 Spindhør Fibre flax 25 ja

42 Hamp Hemp 0 ja

50 Anden bredbladet afgrøde 0 ja

51 Blanding bredbladet afgrøde, frø/kerne Mixed broad-leaved crop, seed/grain 0 ja

52 Quinoa Quinoa 0 ja

53 Boghvede Buckwheat 100 ja

54 Bælgsæd blanding Pulse mix 0 ja

55 Vårrug Spring rye 0 ja

56 Vårtriticale Spring triticale 0 ja

57 Vinterhavre Winter oats 0 ja

58 Sorghum Sorghum 0 ja

101 Rajgræsfrø, alm. Rye-grass seeds, regular 0 ja

102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt
Rye-grass seeds, regular 1 year, autum 

undersown
0 ja

103 Rajgræsfrø, ital. Rye-grass seeds, Italian 0 ja

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt Rye-grass seeds, Italian 1 year, autum undersown 0 ja

105 Timothefrø Timothy seed 0 ja

106 Hundegræsfrø Cocksfoot seed 0 ja

107 Engsvingelfrø Meadow fescue seed 0 ja

108 Rødsvingelfrø Red fescue seed 0 ja

109 Rajsvingelfrø Rye fescue seed 0 ja

110 Svingelfrø, stivbladet Hard fescue seed 0 ja

111 Svingelfrø, strand- Tall fescue seed 0 ja

112 Engrapgræsfrø (marktype) Kentucky bluegrass seed (ley type) 0 ja

113 Engrapsgræsfrø (plænetype) Kentucky bluegrass seed (turfgrass type) 0 ja

114 Rapgræsfrø, alm. Rough-stalked meadow grass 0 ja

115 Hvenefrø, alm. og krybende Browntop and creeping bent 0 ja

116 Rajgræs, hybrid Rye-grass, hybrid 0 ja

117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid Rye-grass, autum undersown, hybrid 0 ja

118 Rajsvingelfrø, efterårsudlagt Rye fescue seed, autum undersown 0 ja

120 Kløverfrø Clover seeds 200 ja

121 Bælgplanter, frø Ley legumes 200 ja

122 Kommenfrø Caraway seed 25 ja

123 Valmuefrø Poppy seeds 0 ja

124 Spinatfrø Spinach seeds 0 ja

125 Bederoefrø Beetroot seed 0 ja

126 Blanding af markfrø til udsæd Mix of seeds for seed corn 25 ja

149 Kartofler, lægge- (certificerede) Seed Potatoes (certified) 0 ja

150 Kartofler, lægge- (egen opformering) Seed potatoes (own propagation) 0 ja

151 Kartofler, stivelses- Potatoes, starch 0 ja

152 Kartofler, spise- Potatoes, consumption 0 ja

153 Kartofler, andre Potatoes, other 0 ja

160 Sukkerroer til fabrik Sugar beet for factory 0 ja

161 Cikorierødder Chicory roots 25 ja

162 Blanding, andre industriafgr. Mix, other industrial crops 0 ja

170 Græs til fabrik (omdrift) Grass for factory (rotation) 0 ja

171 Lucerne, slæt Alfalfa, mowing 50 ja

172
Lucernegræs, over 25% græs til slæt inkl. 

eget foder

Alfalfagrass, over 25% grass for mowing incl. own 

feed
50 ja

173 Kløver til slæt Clover for mowing 50 ja

174 Kløvergræs til fabrik Clovergrass for factory 50 ja

180 Gul sennep White mustard 100 ja

181 Anden oliefrøart 100 ja

182 Blanding af oliearter Mix of oil species 50 ja

210 Vårbyg, helsæd Spring barley, wholecrop 0 ja

211 Vårhvede, helsæd Spring wheat, wholecrop 0 ja

Table 1
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212 Vårhavre, helsæd Spring oats, wholecrop 0 ja

213 Blandkorn, vårsået, helsæd Mixed cereal, spring sown, wholecrop 0 ja

214
Korn og bælgsæd, helsæd, under 50% 

bælgsæd
Cereal and pulse, wholecrop, under 50% pulse 0 ja

215 Ærtehelsæd Peas wholecrop 25 ja

216 Silomajs Silo maize 0 ja

220 Vinterbyg, helsæd Winter barley, wholecrop 0 ja

221 Vinterhvede, helsæd Winter wheat, wholecrop 0 ja

222 Vinterrug, helsæd Winter rye, wholecrop 0 ja

223 Vintertriticale, helsæd Winter triticale, wholecrop 0 ja

224 Blandkorn, efterårssået helsæd Mix of cereals, autum sown wholecrop 0 ja

230 Blanding af vårkorn, grønkorn Mix of spring cereals, green grain 0 ja

234
Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50% 

bælgsæd
Cereal and pulse, green grain, under 50% pulse 0 ja

235 Blanding af vinterkorn, grønkorn Mix of winter cereals, green grain 0 ja

247 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift
Environmental grass AECM scheme 2 (0 N) 

(rotation)
5 nej

248 Permanent græs ved vandboring Permanent grass next to water borehole 5 nej

249 Udnyttet græs ved vandboring Utilized grass next to water boreholes 5 nej

250 Permanent græs, meget lavt udbytte Permanent grass, very low yield 5 nej

251 Permanent græs, lavt udbytte Permanent grass, low yield 5 nej

252 Permanent græs, normalt udbytte Permanent grass, standard yield 5 ja

253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift
Environmental grass AECM scheme 1 (80 N) 

(rotation)
5 nej

254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent
Environmental grass AECM scheme 2 (0 N) 

(permanent)
5 nej

255
Permanent græs, under 50% 

kløver/lucerne
Permanent grass, under 50% clover/alfalfa 50 nej

256
Permanent kløvergræs, over 50% 

kløver/lucerne
Permanent clovergrass, over 50% clover/alfalfa 100 nej

257 Permanent græs, uden kløver Permanent grass, without clover 0 nej

258 Permanent græs, ø-støtte Permanent grass, island support 0 ja

259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons Permanent grass, factory, over 6 tons 0 nej

260
Græs med kløver/lucerne, under 50 % 

bælgpl. (omdrift)

Grass with clover/alfalfa, under 50% legumes 

(rotation)
50 ja

261 Kløvergræs, over 50% kløver (omdrift) Clovergrass, over 50% clover (rotation) 100 ja

262 Lucernegræs, over 50% lucerne (omdrift) Alfalfa, alfalfagrass, over 50% alfalfa (rotation) 50 ja

263 Græs uden kløvergræs (omdrift) Grass without clovergrass (rotation) 0 ja

264
Græs og kløvergræs uden norm, under 50 

% kløver (omdrift)

Grass and clovergrass without N norm, under 50% 

clover (rotation)
50 ja

265 Græs, slæt før vårsået afgrøde 0 ja

266
Græs under 50% kløver/lucerne, ekstremt 

lavt udbytte (omdrift)

Grass under 50% clover/alfalfa, extremely low 

yield (rotation)
50 nej

267
Græs  under 50% kløver/lucerne, meget 

lavt udbytte (omdrift)

Grass under 50% clover/alfalfa, very low yield 

(rotation)
50 nej

268
Græs under 50% kløver/lucerne, lavt 

udbytte (omdrift)
Grass under 50% clover/alfalfa, low yield (rotation) 50 nej

269 Græs, rullegræs Grass, rolled sod 0 ja

270 Græs til udegrise, omdrift Grass for freerange pigs, rotation 0 nej

271 Rekreative formål Recreative purpose 0 nej

272 Permanent græs til fabrik Permanent grass for factory 0 ja

273 Lucerne til fabrik Alfalfa for factory 50 ja

274
Permanent lucernegræs over 25% græs, til 

fabrik

Permanent alfalfagrass over 25% grass, for 

factory
25 ja

275 Permanent rullegræs 0 ja

276
Permanent græs og kløvergræs uden 

norm, under 50 % kløver

Permanent grass and clovergrass without N norm, 

under 50% clover
25 nej

277 Kløver til fabrik Clover for factory 0 ja

278
Permanent lucerne og lucernegræs over 

50% lucerne

Permanent alfalfa and alfalfagrass over 50% 

alfalfa
50 ja

279 Permanent græs til fabrik Permanent grass for factory 0 ja

280 Fodersukkerroer Sugar beet for fodder 0 ja

281 Kålroer Swedes 0 ja

282 Fodermarvkål Marrow stem kale 0 ja

283 Fodergulerødder Fodder carrot 0 ja

284

Græs med vikke og andre bælgplanter, 

under 50 % bælgpl.
Grass with vetch and other legumes, under 50% 

legumes
50 ja

285
Græs og kløvergræs uden norm, over 50 

% kløver (omdrift)

Grass and clovergrass without N norm, over 50% 

clover (rotation)
50 ja

286
Permanent græs og kløvergræs uden 

norm, over 50 % kløver

Permanent grass and clovergrass without N norm, 

over 50% clover
100 ja

287 Græs til udegrise, permanent Grass for freerange pigs, permanent 0 ja

305
Permanent græs, uden udbetaling af 

økologi-tilskud

Permanent grass, without disbursement off 

subsidy for organic farming    
5 nej

306
Græs i omdrift, uden udbetaling af økologi-

tilskud

Grass in rotation, without disbursement off subsidy 

for organic farming
5 nej

308 MFO-Slåningsbrak EFA-Fallow with mowing 0 ja

309 Udyrket areal ved vandboring Uncultivated area next to water boreholes 5 nej

310 Slåningsbrak Fallow with mowing 0 ja

311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 1 Forest establisment on formerly farmland 1 50 nej

312 20-årig udtagning 20-year set aside 50 nej

313
20-årig udtagning af agerjord med frivillig 

skovrejsning

20-year side aside of agricultural land with 

voluntary forest establisment
50 nej

314
20-årig udtagning med tilsagn om 

skovrejsning

20-year set aside with scheme of forest 

establiment from NST
50 nej

315 Miljøgræs med udtagning 50 nej

316
Udtagning med fastholdelse, ej 

landbrugsareal
Wetlands or shallow soils with set aside 0 nej

317 Vådområder med udtagning Wetlands with set aside 50 nej

318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal AECM no set aside, not farmland 50 nej
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319 MFO-brak, Udtagning, ej landbrugsareal EFA Wetlands or shallow soils with set aside 50 nej

320 Braklagte randzoner 50 nej

321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer Environmental measures, not farmland 50 nej

322 Minivådområder, projekttilsagn Mini-wetlands with project scheme 25 ja

323 MFO-udyrket areal ved vandboring EFA-Uncultivated area next to water boreholes 5 nej

324 Blomsterbrak Fallow with flowers 50 nej

325 MFO-Blomsterbrak EFA-fallow with flowers 50 nej

326
Ej landbrug, MSO, omlagt fra permanent 

græs

Environmental sensitive permanent grassland 

converted into non-agricultural area
25 ja

327 MFO-bræmme, sommerslåning EFA-field margins, mowing/grazing 50 nej

328 MFO-bræmme med blomsterblanding EFA-field margins with flower mix 100 nej

329 MFO-bræmme, miljøtilsagn EFA-field margins with  environmental scheme 50 nej

334 MFO-bræmme, forårsslåning 50 nej

338 Brak, forårsslåning 50 nej

339 MFO-brak, forårsslåning 50 nej

350 Miljøgræs med N-kvote 0 nej

360 Vildtafgrøder Wild crops 100 ja

361 Ikke støtteberettiget landbrugsareal Farmland not warranted for subsidies 0 ja

400 Asieagurker Gherkin 25 ja

401 Asparges Asparagus 25 ja

402 Bladselleri Celery 0 ja

403 Blomkål Cauliflower 0 ja

404 Broccoli Broccoli 0 ja

405 Courgette, squash Courgette, squash 50 ja

406 Grønkål Kale, Leaf cabbage 0 ja

407 Gulerod Carrot 0 ja

408 Hvidkål White cabbage 0 ja

409 Kinakål Chinese cabbage 0 ja

410 Knoldselleri Celeriac 0 ja

411 Løg Onion 0 ja

412 Pastinak Parsnip 0 ja

413 Rodpersille Root parsley 0 ja

415 Porre Leek 0 ja

416 Rosenkål Brussels sprouts 0 ja

417 Rødbede Beetroot 0 ja

418 Rødkål Red cabbage 0 ja

420 Salat (friland) Lettuce, open air 0 ja

421 Savoykål, spidskål Savoy cabbage, oxheart cabbage 0 ja

422 Spinat Spinach 0 ja

423 Sukkermajs Sweet corn 0 ja

424 Ærter, konsum Peas, consumption 25 ja

429 Jordskokker, konsum Jerusalem artichokes, comsumption 25 ja

430 Bladpersille Parsley 0 ja

431 Purløg Chives 0 ja

432 Krydderurter (undtagen persille og purløg) Herbs (except parsley and chives) 50 nej

433 Krydderurter, andre 50 nej

434 Grøntsager, andre (friland) Vegetable, others (open air) 0 ja

440 Solhat Coneflower 50 nej

448 Medicinpl., en- og toårige Medicinal plants, annual and biennial 50 nej

449 Medicinpl., stauder Medicinal plants, perennials 50 nej

450 Grøntsager, blandinger Vegetable, mixture 0 ja

486 Hønsegård uden plantedække Henyard, with bare soil 0 ???

487 Skovlandbrug Agroforestry 50 ja

488 Hønsegård, permanent græs Henyard, permanent grass 0 ja

489 Havtorn Sea buckthorn 50 ja

491 Storfrugtet tranebær Cranberry 50 ja

492 Tyttebær Lingonberry 100 ja

493 Surbær Black chokeberry 50 ja

494 Japan kvæde Japanese quince 100 ja

495 Morbær Mulberries 50 ja

496 Medicinpl., vedplanter Medicinal plants, arboreal plants 0 ja

497
Planteskolekulturer, vedplanter, til 

videresalg
Nursery cultivation, arboreal plants, for sale 0 ja

498 Containerplads 4, vedplanter 0 ja

499 Lukket system Closed system 0 ja

500 Buske og træer 25 ja

501 Stauder Perennials 25 ja

502 Blomsterløg Flower bulb 25 ja

503 En- og to-årige planter Annual and biennial plants 25 ja

504 Solbær, stiklingeopformering Blackcurrant, multiplication by cutting 50 ja

505 Ribs, stiklingeopformering Red currant, multiplication by cutting 50 ja

506 Stikkelsbær, stiklingeopformering Gooseberry, multiplication by cutting 50 ja

507 Hindbær, stiklingeopformering Raspberry, multiplication by cutting 200 ja

508 Andre af slægten Vaccinium Other of the genus Vaccinium 100 ja

509 Trækvæde Quince 100 ja

510 Melon Melon 50 ja

511 Græskar 50 ja

512 Rabarber Rhubarb 0 ja

513 Jordbær Strawberries 50 ja

514 Solbær Blackcurrant 50 ja

515 Ribs Red currant 50 ja

516 Stikkelsbær Gooseberry 50 ja

517 Brombær Blackberry 200 ja

518 Hindbær Raspberry 200 ja

519 Blåbær Blueberry 50 ja

520 Surkirsebær uden undervækst af græs Sour cherry without undergrowth of grass 100 ja
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521 Surkirsebær med undervækst af græs Sour cherry with undergrowth of grass 100 ja

522 Blomme uden undervækst af græs Plum without undergrowth of grass 100 ja

523 Blomme med undervækst af græs Plum with undergrowth of grass 100 ja

524 Sødkirsebær uden undervækst af græs Sweet cherry without undergrowth of grass 100 ja

525 Sødkirsebær med undervækst af græs Sweet cherry with undergrowth of grass 100 ja

526 Hyld Elder 0 ja

527 Hassel Hazel 0 ja

528 Æbler Apples 200 ja

529 Pærer Pears 100 ja

530 Vindrue Grapes 0 ja

531 Anden træfrugt Other tree fruit 100 ja

532 Anden buskfrugt Other shrub fruit 25 ja

533 Rønnebær Rowanberry 100 ja

534 Hyben Rosehip 0 ja

535 Bærmispel Juneberry 100 ja

536 Spisedruer Food grape 0 ja

537 Valnød (almindelig) Common Walnut 0 ja

538 Kastanje (ægte) Sweet chestnut 200 ja

539 Blandet frugt Mixed fruit 0 ja

540 Tomater Tomatoes 0 ja

541 Agurker Cucumber 0 ja

542 Salat (drivhus) Lettuce (green house) 0 ja

543 Grøntsager, andre (drivhus) Vegetable, others (green house) 0 ja

544 Snitblomster og snitgrønt Cut flowers and foliage 0 ja

545 Potteplanter Houseplants 25 ja

547 Planteskolekulturer, stauder Nursery cultivation, perennials 25 ja

548 Småplanter, en-årige Seedlings, annual 25 ja

549 Lukket system 1, en-årige Closed system 1, annual 0 ja

550 Lukket system 2, stauder Closed system 2, perennials 0 ja

551 Moskusgræskar Pumpkin 25 ja

552 Mandelgræskar Vegetable marrow 25 ja

553 Centnergræskar Giant pumpkin 25 ja

560 Containerplads 1, frugtbuske 0 ja

561 Containerplads 2, en-årige 0 ja

562 Containerplads 3, stauder 0 ja

563 Svampe, champignon Mushrooms, champignon 0 ja

564 Containerplads Container area 0 ja

570 Humle Hops 0 nej

576
skovrejsning (statslig) - forbedring af 

vandmiljø og grundvandsbeskyttelse
50 nej

577 Skov med biodiversitetsformål 50 nej

578
Skovrejsning (privat) – forbedring af 

vandmiljø og grundvandsbeskyttelse

Afforestation - the improvement of aquatic 

environment and groundwater protection
50 ja

579 Tagetes, sygdomssanerende plante African marigold 0 ja

580 Skovdrift, alm. Forestry, common 25 nej

581
Nyplantning i skov med træhøjde under 3 

m
Afforestation with treehight below 3 m 25 ja

582 Pyntegrønt, økologisk jordbrug Greenery cuttings, organic farming 25 nej

583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord Christmas trees and greenery cuttings on farmland 0 ja

585
Skovrejsning i projektområde, som ikke er 

omfattet af tilsagn

Forest establisment in project areas, not included 

by a scheme
25 ja

586 Offentlig skovrejsning Public forest establisment 25 ja

587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord 3 Forest establisment on former farmland 3 25 nej

588 Statslig skovrejsning State funded forest establisment 25 nej

589 Bæredygtig skovdrift Sustainable forestry 25 nej

590 Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område Sustainable forestry in Natura 2000 area 25 ja

591 Lavskov Coppice forest 25 nej

592 Pil Willow 100 nej

593 Poppel Poplar 0 nej

594 El Alder 0 nej

596 Elefantgræs Elephant grass 0 ja

597 Rørgræs Reed canary grass 0 ja

598 Sorrel Sorrel 0 ja

602 MFO - Pil EFA - Willow 100 nej

603 MFO - Poppel EFA - Poplar 0 nej

604 MFO - El EFA - Alder 0 nej

605 MFO - Lavskov EFA - Coppice forest 25 nej

650 Chrysanthemum Garland, frø Chrysanthemum Garland, seeds 50 ja

651 Dildfrø Dill seeds 0 ja

652 Kinesisk kålfrø Chinese cabbage seeds 100 ja

653 Karsefrø Cress seeds 50 ja

654 Rucolafrø Rocket, Argula seeds 50 ja

655 Radisefrø (inklusiv olieræddikefrø) Radish seed (incl. fodder radish seeds) 50 ja

656 Bladbedefrø, rødbedefrø Spinach beet seed, beetroot seeds 0 ja

657 Grønkålfrø Green cabbage seeds 100 ja

658 Gulerodsfrø Carrot seeds 50 ja

659 Kålfrø (hvid- og rødkål) Cabbage seeds (white and red cabbage) 100 ja

660 Persillefrø Parsley seeds 0 ja

661 Kørvelfrø Chervil seeds 0 ja

662 Majroefrø Turnip seeds 0 ja

663 Pastinakfrø Parsnip seeds 0 ja

664 Skorzonerrod/skorzonerrodfrø Scorzonera/Scorzonera seeds 100 ja

665 Havrerodfrø Salsify seeds 0 ja

666 Purløgsfrø Chive seeds 200 ja

667 Timianfrø Thyme seeds 200 ja

668 Blomsterfrø Flower seeds 50 ja
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669 Andet havefrø 25 ja

701 Grønkorn af vårbyg Green grain of spring barley 0 ja

702 Grønkorn af vårhvede Green grain of spring wheat 0 ja

703 Grønkorn af vårhavre Green grain of spring oats 0 ja

704 Grønkorn af vårrug Green grain of spring rye 0 ja

705 Grønkorn af vårtriticale Green grain of spring triticale 0 ja

706 Grønkorn af vinterbyg Green grain of winter barley 0 ja

707 Grønkorn af vinterhvede Green grain of winter wheat 0 ja

708 Grønkorn af vinterhavre Green grain of winter oats 0 ja

709 Grønkorn af vinterrug Green grain of winter rye 0 ja

710 Grønkorn af hybridrug Green grain of hybrid rye 0 ja

711 Grønkorn af vintertriticale Green grain of winter triticale 0 ja

888
Nye tilsagn uden råderet v. 

ansøgningsfristen

New schemes non-disposal at the last date for 

aplication
0 ja

900 Øvrige afgrøder Other crops 0 ja

903 Lysåbne arealer i skov Light and open areas in wood 50 nej

905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer Other use on areas with schemes 0 ja

906 Afmeldte arealer 5 ja

907 Naturarealer, økologisk jordbrug Nature areas, organic farming 25 nej

908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn
Nature areas, application for environmental 

schemes
25 nej

910 Ikke anmeldt mark 0 ja

920 Økologisk sommerbrak Summer fallow, organic farming 0 nej

921 Bar jord Bare soil 0 ja

943

Kløvergræs med over 50% kløver, udlæg 

/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 

maj/juni

Clovergrass with more than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after green grain 

and the like harvested May/June

0 ja

944

Kløvergræs med over 50% kløver, 

udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 

1. august

Clovergrass with more than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after wholecrop 

harvested the latest 1 August

0 ja

945
Kløvergræs med over 50% kløver, 

udlæg/efterslæt efter korn o.l.

Clovergrass with more than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after grain and the 

like

0 ja

946

Græs/kløvergræs med over 50% kløver til 

fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 

maj/juni

Grass/clovergrass for factory, second cut of hay 

after green grain and the like harvested May/June
0 ja

960
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. 

høstet i maj/juni

Grass, undersowing/second cut of hay after green 

grain and the like harvested May/June
0 ja

961

Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidl. 

frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. 

august

Grass, undersowing/second cut of hay after 

wholecrop/early grass seeds or winter barley 

harvested the latest 1 August

0 ja

962
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig 

frøgræs

Grass, undersowing/second cut of hay after 

grain/late grass seeds
0 ja

963

Kløvergræs med under 50% kløver, udlæg 

/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 

maj/juni

Clovergrass with less than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after green grain 

and the like harvested May/June

0 ja

964

Kløvergræs med under 50% kløver, 

udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 

1. august

Clovergrass with less than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after wholecrop 

harvested the latest 1 August

0 ja

965
Kløvergræs med under 50% kløver, 

udlæg/efterslæt efter korn o.l.

Clovergrass with less than 50% clover, 

undersowing/second cut of hay after grain and the 

like

0 ja

966

Græs/kløvergræs med under 50% kløver til 

fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i 

maj/juni

Grass/clovergrass for factory with less than 50% 

clover, second cut of hay after green grain and the 

like harvested May/June

0 ja

968 Pligtige efterafgrøder Mandatory catch crops 0 ja

970 Udlæg og efterafgrøder til grøngødning Undersowing and catch crops for green manuring 0 ja

972 Mellemafgrøder Intercrops 0 ja

973 Tidlig såning af vintersæd 0 ja

974 Nedmuldning af halm 0 ja

975 Græs, slæt før vårsået afgrøde Grass, mowing before spring-sown crop 0 ja

991
Bræmme, forårsslåning, ikke MFO 

(kontrollørkode)
50 nej

992
Bræmme, sommerslåning, ikke MFO 

(kontrollørkode)
Mowing field margins, Non EFA 50 nej

993
Blomsterbræmme, ikke MFO 

(kontrollørkode)
Flowering field margins, Non EFA 100 nej

994
Bræmme, miljøtilsagn, ikke MFO 

(kontrollørkode)

Field margins with  environmental scheme, Non 

EFA
50 nej

995 Slettet mark 0 ja

996
Græs i omdrift, aktivitetskrav ikke opfyldt 

(kontrollørkode)
0 ja

997 ikke kontrolleret afgrøde (kontrollørkode) 0 ja

998 Ukendt afgrøde Unknown crop 0 ja

999 Ugyldig afgrødekode Non valid crop code 0 ja

1010 Eng                                   25 nej

1015 Eng med HNV > 5 100 nej

1020 Hede 100 nej

1025 Hede med HNV > 5 200 nej

1030 Mose 25 nej

1035 Mose med HNV > 5 100 nej

1040 Overdrev 25 nej

1045 Overdrev med HNV > 5 100 nej

1050 Strandeng 25 nej

1055 Strandeng med HNV > 5 50 nej

1060 Skov 25 nej

1065 Skov med HNV > 5 50 nej

1070 HNV > 5, ej beskyttet natur 200 nej
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