Lovgrundlag

Da Jon Pedersen overtog familiegården, var det
vigtigt for ham at videreføre sin fars økologiske
landbrug. Det har et tilskud fra Fødevareministeriet og EU været med til at gøre muligt.

Reglerne om Omlægningstilskud finder du i Fødevareministeriets bekendtgørelse
nr. 94 af 28. januar 2010
om tilskud til omlægning
til økologisk jordbrug, med
senere ændringer.

På slægtsgården ’Dalgård’, der ligger ved Snedsted
i Thy, producerer 31-årige Jon Pedersen økologisk
mælk.
“Det er vigtigt for mig at fortsætte det økologiske
arbejde, min far har startet, og det tilskud jeg får, er
i høj grad med til at gøre det muligt at være økologisk mælkeproducent i dagens Danmark” siger Jon
Pedersen fra gården og tilføjer:
”Økonomi er ikke alt. Det er glæden ved landbruget
og min holdning til økologi, der driver værket. – Jeg
synes fordelene ved økologien er åbenlyse i forhold
til at kunne levere produkter, der er sunde for forbrugerne, og som samtidig er i harmoni med miljøet,
dyrene og naturen”.
I 2009 har Jon Pedersen modtaget i alt 159.580 kr.
i støtte til sit økologiske landbrug, og i løbet af 2010
vil produktionen på Dalgård igen få tilskud.

Tilskudsordningen er endvidere reguleret af Landdistriktsloven og EU’s forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne.

Få mere at vide
Du kan læse mere om
Omlægningstilskud på:
www.ferv.fvm.dk/okologi
Se også FødevareErhvervs
vejledning om tilsagn til 5-årige
miljø- og økologiordninger.
Denne finder du på
www.ferv.fvm.dk/okologi
under ”skema og vejledninger”.
Du kan endvidere læse mere
om økologi på Plantedirektoratets hjemmeside:
www.pdir.fvm.dk/Oekologi
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Ansøgningsfrist
Du skal søge i Fællesskemaet,
og ansøgningsfristen for tilsagn om tilskud i 2011 er den
27. april.
Tilsagnsperioden løber fra
den 1. september 2011 til
den 31. august 2016.

				

Hvad kan du få i tilskud?
Tilskud til at omlægge til økologisk jordbrug udgør:

Væsentligste betingelser for tilskud

• 1.050 kr. pr. ha pr. år i de tilsagnsår, hvor arealet
er under omlægning, og

• Du skal som ejer eller forpagter drive tilsagnsarealerne i hele den 5-årige tilsagnsperiode.

• 100 kr. pr. ha pr. år i de følgende år i tilsagnsperioden.

Du kan læse mere om støtteordningen på
www.ferv.fvm.dk/EkstensivtLandbrug

• Din bedrift skal i hele tilsagnsperioden være
autoriseret af Plantedirektoratet til økologisk jordbrugsproduktion eller være omfattet af en
ansøgning herom.
		
• Dine tilsagnsarealer skal i tilsagnsperiodens første
vækstsæson være støtteberettiget efter ordningen
om Enkeltbetaling eller være tilplantet med juletræer.

Du kan søge tilskuddet til konventionelle landbrugsarealer, som du ønsker at omlægge til økologisk drift.

Hvordan søger du tilskud?

• Du må ikke være underlagt andre miljøtilsagn med
forpligtigelse til udtagning af produktion.

FødevareErhverv giver tilsagn for en 5-årig periode.
Omlægningen skal være påbegyndt ved tilsagnsperiodens begyndelse.

Du søger om tilskud til at omlægge til økologisk jordbrug hos FødevareErhverv ved at udfylde og indsende
Fællesskemaet mm. Husk at du også skal søge om
autorisation til økologisk jordbrugsproduktion hos
Plantedirektoratet.

Vidste du, at du kan få tilskud til
omlægning til økologisk jordbrug?
Som økolog kan du være med til at fremme den bæredygtige udvikling i landdistrikterne.
Danske landmænd spiller en afgørende rolle for bevarelsen af vores natur, miljø og kultur. En konkurrencedygtig landbrugsproduktion og hensynet til vandmiljø,
dyrevelfærd og naboer er ikke hinandens modsætninger.

Omlægningstilskud

Herudover kan du evt. søge den direkte støtte til Ekstensivt landbrug. Denne støtte udgør 830 kr. pr. ha pr. år.

Hvornår får du tilskuddet udbetalt?
FødevareErhverv udbetaler tilskuddet én gang årligt.
Udbetalingen sker mellem 1. september og 31. januar
efter tilsagnsårets udløb, med mindre særlige forhold
gør sig gældende.

Vær opmærksom på, at de her beskrevne støttebetingelser ikke er udtømmende.
Du kan læse mere om tilskud til at omlægge på
www.ferv.fvm.dk/okologi

