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6.3.2013 B7-0079/151 

Ændringsforslag  151 

Martin Häusling, José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Hvor dette ikke er agronomisk muligt, 

kan der som en undtagelse fra stk. 1 ske 

en tilpasning af bestemmelserne for 

omdrift for disse områder, baseret på 

godkendelse fra Kommissionen. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/152 

Ændringsforslag  152 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Landbrugerne bevarer som permanente 

græsarealer de områder af deres bedrifter, 

der er anmeldt som sådanne i den 

ansøgning, der er indgivet i henhold til 

artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 

følgende benævnt "referencearealer udlagt 

som permanente græsarealer"). 

Landbrugerne bevarer som permanente 

græsarealer og græsningsarealer de 

områder af deres bedrifter, der er anmeldt 

som sådanne i den ansøgning, der er 

indgivet i henhold til artikel 74, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. XXX (HZR) for 

ansøgningsåret 2014 (i det følgende 

benævnt "referencearealer udlagt som 

permanente græsarealer og 

græsningsarealer"). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/153 

Ændringsforslag  153 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer øges, hvis landbrugeren er 

forpligtet til at omlægge arealer til 

permanente græsarealer i 2014 og/eller i 

2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 

[…] (HZR). 

Referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer øges, hvis landbrugeren 

er forpligtet til at omlægge arealer til 

permanente græsarealer og permanente 

græsningsarealer i 2014 og/eller i 2015, jf. 

artikel 93 i forordning (EU) nr. […] 

(HZR). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/154 

Ændringsforslag  154 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer. Grænsen finder ikke 

anvendelse i ved force majeure eller 

særlige omstændigheder. 

2. Omlægning af højst 5 % af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer er tilladt, undtagen i 

tilfælde af kulstofrig jordbund, 

vådområder og delvis naturlige 

græsarealer og græsningsarealer. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/155 

Ændringsforslag  155 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 55 om 

fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 

af referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

fornyelse af permanente græsarealer, 

omlægning af agerjord til permanente 

græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 

henhold til stk. 2 overskrides, samt 

ændring af referencearealer udlagt som 

permanente græsarealer ved overdragelse 

af jord. 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 55 om 

fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 

af referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

fornyelse af permanente græsarealer og 

permanente græsningsarealer, omlægning 

af agerjord til permanente græsarealer og 

permanente græsningsarealer, hvis den 

tilladte reduktion i henhold til stk. 2 

overskrides, samt ændring af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer ved overdragelse af jord. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/156 

Ændringsforslag  156 

Ulrike Rodust, Matthias Groote, Peter Jahr, Britta Reimers, Göran Färm, Martin 

Häusling m.fl. 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 

ordning for disse landbrugere med det 

formål at mindske de administrative 

omkostninger til forvaltning og kontrol af 

direkte støtte. Til dette formål bør der 

gennemføres en fast betaling, som erstatter 

alle direkte betalinger. Der bør indføres 

regler, som kan sikre en betydelig 

forenkling af procedurerne ved bl.a. at 

lempe forpligtelserne for små landbrugere, 

som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 

støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 

og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 

[…] [HZR], uden at det forringer 

muligheden for at opfylde reformens 

overordnede mål, idet EU-lovgivningen 

omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 

[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 

landbrugere. Formålet med ordningen er at 

støtte mindre bedrifters eksisterende 

landbrugsstruktur i EU uden at bremse 

udviklingen af mere konkurrencedygtige 

strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 

begrænses til eksisterende bedrifter. 

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 

ordning for disse landbrugere med det 

formål at mindske de administrative 

omkostninger til forvaltning og kontrol af 

direkte støtte. Til dette formål bør der 

gennemføres en fast betaling, som erstatter 

alle direkte betalinger. Der bør indføres 

regler, som kan sikre en betydelig 

forenkling af procedurerne ved bl.a. at 

lempe forpligtelserne for små landbrugere, 

som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 

støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet, uden at de overordnede 

mål med reformen bringes i fare. 

Krydsoverensstemmelse og kontrol i 

henhold til forordning (EU) nr. […] 

[HZR], uden at det forringer muligheden 

for at opfylde reformens overordnede mål, 

idet EU-lovgivningen omhandlet i bilag II 

til forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 

anvendelse på mindre landbrugere. 

Formålet med ordningen er at støtte mindre 

bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 

EU uden at bremse udviklingen af mere 

konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 

ordningen bør derfor begrænses til 

eksisterende bedrifter. 
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/157 

Ændringsforslag  157 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen m.fl. 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler  Generelle regler  

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 

under grundbetalingsordningen, der er 

omhandlet i kapitel 1, skal på deres 

støtteberettigede hektar som defineret i 

artikel 25, stk. 2, anvende følgende 

landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet: 

1. Landbrugere med over 10 hektar 

agerjord, der har ret til en betaling under 

grundbetalingsordningen, der er omhandlet 

i kapitel 1, skal på deres støtteberettigede 

hektar som defineret i artikel 25, stk. 2, 

anvende følgende landbrugsmetoder, der er 

til gavn for klimaet og miljøet:  

a) have tre forskellige afgrøder på 

agerjorden, hvis denne dækker mere end 

tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 

græsproduktion (tilsået eller naturligt 

forekommende), fuldstændig braklagt 

eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 

under vand i en betydelig del af året.  

a) omdrift  

b) at vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer på deres bedrift samt  

b) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer på deres bedrift og  

c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet.  

c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet. 

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin, 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 

og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 

der pålægges i henhold til forordning (EU) 

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin, 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 

og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 

der pålægges i henhold til forordning (EU) 
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nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 

betalingen i dette kapitel til landbrugere, 

der benytter de relevante landbrugsmetoder 

i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 

30, 31 og 32. 

nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 

betalingen i dette kapitel til landbrugere, 

der benytter de relevante landbrugsmetoder 

i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 

30, 31 og 32. 

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 

delvist er beliggende i områder, der er 

omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 

der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 

benytter de metoder, der er omhandlet i 

dette kapitel, for så vidt disse metoder på 

den pågældende bedrift er forenelige med 

målene i disse direktiver.  

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 

delvist er beliggende i områder, der er 

omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 

der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 

benytter de metoder, der er omhandlet i 

dette kapitel, for så vidt disse metoder på 

den pågældende bedrift er forenelige med 

målene i disse direktiver.  

4.  4. 

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 

artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produktion er i sig 

selv berettigede til den supplerende 

betaling, der er omhandlet i dette kapitel.  

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 

artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 

834/2007 om økologisk produktion er i sig 

selv berettigede til den supplerende 

betaling, der er omhandlet i dette kapitel.  

Første afsnit finder kun anvendelse på de 

enheder af en bedrift, der bruges til 

økologisk produktion i henhold til artikel 

11 i forordning (EF) nr. 834/2007.  

Første afsnit finder kun anvendelse på de 

enheder af en bedrift, der bruges til 

økologisk produktion i henhold til artikel 

11 i forordning (EF) nr. 834/2007.  

 4a. Landbrugere, der opfylder de 

forpligtelser, som de har påtaget sig i 

henhold til artikel 39, stk. 2, i forordning 

(EF) nr. 1698/2005 eller artikel 29, stk. 2, 

i forordning (EF) nr. […][forordning om 

udvikling af landdistrikterne], eller hvis 

bedrift er certificeret i henhold til 

nationale eller regionale 

miljøcertificeringsordninger, anses for at 

have overholdt en eller flere af de 

relaterede landbrugsmetoder, der er 

nævnt i stk. 1, forudsat at disse 

forpligtelser og 

miljøcertificeringsordninger opfylder 

følgende betingelser: 

 a) de omfatter hele den del af 

landbrugerens bedrift, der er underlagt de 

relaterede landbrugsmetoder i stk. 1, 

 b) de er af samme type som de metoder, 

der er nævnt i stk. 1, og 



 

AM\929547DA.doc  PE503.600v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 c) de er mere vidtgående end de metoder, 

der er nævnt i stk. 1, med hensyn til 

gavnlig indvirkning på klimaet og miljøet. 

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 

som en årlig betaling pr. støtteberettiget 

hektar, der anmeldes i henhold til 

artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

årligt ved at dividere det beløb, der følger 

af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 

samlede antal støtteberettigede hektar, der 

er anmeldt i henhold til artikel 26.  

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 

som en årlig betaling pr. støtteberettiget 

hektar, der anmeldes i henhold til 

artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

årligt ved at dividere det beløb, der følger 

af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 

samlede antal støtteberettigede hektar, der 

er anmeldt i henhold til artikel 26.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/158 

Ændringsforslag  158 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen m.fl. 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Afgrødediversificering Omdrift 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 

mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 

udlagt til græsproduktion (tilsået eller 

naturligt forekommende), fuldstændig 

braklagt eller fuldstændig opdyrket med 

afgrøder under vand i en betydelig del af 

året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 

mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af 

de tre afgrøder må dække mindre end 5 % 

af agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 

overstige 70 % af agerjorden.  

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 

mere end 10 hektar og ikke er udlagt til 

græsproduktion (tilsået eller naturligt 

forekommende), braklagt eller opdyrket 

med permanente afgrøder under vand i en 

betydelig del af året, skal dyrkningen på 

agerjord bestå af omdrift med tre afgrøder i 

tre på hinanden følgende år.  

 1a. Hvor dette ikke er agronomisk muligt, 

kan der som en undtagelse fra stk. 1 ske 

en tilpasning af bestemmelserne for 

omdrift for disse områder, baseret på 

godkendelse fra Kommissionen.  

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om fastsættelse af definitionen af 

"afgrøde" og bestemmelser om anvendelse 

af en nøjagtig beregning af andele for 

forskellige afgrøder. 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om fastsættelse af definitionen af 

"afgrøde" og bestemmelser om anvendelse 

af en nøjagtig beregning af andele for 

forskellige afgrøder.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/159 

Ændringsforslag  159 

Dan Jørgensen, Ulrike Rodust, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrea Zanoni, Sirpa 

Pietikäinen m.fl. 

 

Mandat til institutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landsbrugspolitik 

COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 

– 2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og permanente 

græsningsarealer 

1. Landbrugerne bevarer som permanente 

græsarealer de områder af deres bedrifter, 

der er anmeldt som sådanne i den 

ansøgning, der er indgivet i henhold til 

artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 

XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 

følgende benævnt "referencearealer udlagt 

som permanente græsarealer"). 

1. Landbrugerne bevarer som permanente 

græsarealer og græsningsarealer de 

områder af deres bedrifter, der er anmeldt 

som sådanne i den ansøgning, der er 

indgivet i henhold til artikel 74, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. XXX (HZR) for 

ansøgningsåret 2014 (i det følgende 

benævnt "referencearealer udlagt som 

permanente græsarealer og 

græsningsarealer").  

Referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer øges, hvis landbrugeren er 

forpligtet til at omlægge arealer til 

permanente græsarealer i 2014 og/eller i 

2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 

[…] (HZR).  

Referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente græsgange 

øges, hvis landbrugeren er forpligtet til at 

omlægge arealer til permanente 

græsarealer og permanente græsgange i 

2014 og/eller i 2015, jf. artikel 93 i 

forordning (EU) nr. […] (HZR).  

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer. Grænsen finder ikke 

anvendelse i ved force majeure eller 

særlige omstændigheder.  

2. Omlægning af højst 5 % af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer er tilladt, undtagen i 

tilfælde af kulstofrig jordbund, 

vådområder og delvis naturlige 

græsarealer og græsningsarealer. Under 
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særlige omstændigheder kan denne 

procentsats eventuelt øges til 7 %.  

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 55 om 

fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 

af referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

fornyelse af permanente græsarealer, 

omlægning af agerjord til permanente 

græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 

henhold til stk. 2 overskrides, samt 

ændring af referencearealer udlagt som 

permanente græsarealer ved overdragelse 

af jord.  

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 55 om 

fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 

af referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

fornyelse af permanente græsarealer og 

permanente græsningsarealer, omlægning 

af agerjord til permanente græsarealer og 

permanente græsningsarealer, hvis den 

tilladte reduktion i henhold til stk. 2 

overskrides, de særlige omstændigheder i 

henhold til stk. 2 samt ændring af 

referencearealer udlagt som permanente 

græsarealer og permanente 

græsningsarealer ved overdragelse af jord.  

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 

deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 

udlagt som permanente græsarealer, som 

miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 

braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 

bræmmer og skovklædte områder, jf. 

artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 

deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 

udlagt som permanente græsarealer og 

permanente græsningsarealer, er 

miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 

braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 

bræmmer og delvis naturlige levesteder. 

For at blive betragtet som miljømæssige 

fokusområder må disse områder hverken 

pløjes, tilsås eller gødes med uorganisk 

gødning, og heller ikke sprøjtes, men kan 

dog udlægges til græsning, høstes eller 

slås inden for den sæson, hvor dette er 

foreneligt med fremgangsmåderne for 

bevaring af biodiversiteten. 

Or. en 

 

 


