
OVERSIGT OVER MVJ-ORDNINGERNE 
 

Mvj-ordning Arealtyper Man må ikke Betingelser Satser * (kr/ha/år) 
Miljøvenlig drift 
af græs- og natur-
arealer 

Alle Omlægge, sprøjte, vande og gødske ud over 
hvad der efterlades af græssende dyr. 

��Afgræsning med max 1,4 DE/ha, 
�� kombination af afgræsning og høslæt, eller 
�� afpudsning min. 1 gang/år. 

Højeste sats**  4.200 
Agerjord eller brak 2.950 
Græsareal 930 
Skov         540 
Naturareal    0 
Muligheder for tillæg*** 

Etablering af våd-
områder 

Alle Omlægge, sprøjte, vande og gødske ud over 
hvad der efterlades af græssende dyr. 
Tilføre jordforbedringsmidler 
Tilskudsfodre 

�� afvandingsforholdene skal ændres 
��Afgræsning med max 1,4 DE/ha, 
�� kombination af afgræsning og høslæt, eller 
�� afpudsning min. 1 gang/år. 

Højeste sats** 5.850 
Frøgræs 4.060 
Agerjord eller brak 3.440 
Græsareal 1.160 
Skov 780 
Naturareal 0 
Muligheder for tillæg*** 

Udtagning af pro-
duktion 

Omdriftsarealer Omlægge, sprøjte, vande og gødske. 
Tilplante med energiskov, pyntegrønt, juletræ-
er eller prydvækster. 
Udnytte vegetationen til jordbrug eller med 
økonomisk udbytte 

�� arealet kan lades urørt, eller 
�� afpudses min. 1 gang/år 
�� der må etableres småbeplantninger, vildtremiser og i 

visse tilfælde skov 

Højeste sats** 4.200 
Agerjord eller brak 2.950 
Græsareal 930 
Skov 540 
Muligheder for tillæg*** 

Sprøjtefrie rand-
zoner 

Omdriftsarealer 
med korn, græs 
eller høslæt 

Anvende plantebeskyttelsesmidler bortset fra 
bejset udsæd 

�� 12 m randzone langs søer, diger, fortidsminder, ferske 
enge, overdrev, moser og heder 

�� 10 m randzone langs søer og vandløb som i forvejen er 
pålagt 2-meter bræmme. 

Kan kombineres med nedsættelse af kvælstoftilførslen og 
efterafgrøder 

Eneste sats 1.230 

Sprøjte- og gød-
ningsfrie randzo-
ner 

Omdriftsarealer 
med korn, græs 
eller høslæt 

Som sprøjtefrie randzoner. Herudover må der 
ikke gødskes ud over hvad græssende dyr ef-
terlader 

Som sprøjtefrie randzoner Eneste sats 2.100 

Efterafgrøder Omdriftsarealer 
med vårafgrø-
der 

Anvende efterafgrøden til frøproduktion. Fra 
høst til 15/2: gødske ud over hvad der tilføres 
af græssende dyr, sprøjte og ompløje. 

Efterafgrøden skal følges af en forårsafgrøde. 
Ordningen kan kombineres med randzone og nedsat kvæl-
stoftilførsel. 

Eneste sats 920 

Nedsættelse af 
kvælstoftilførslen 

Omdriftsarealer Tilføre mere end 60 % af afgrødens kvælstof-
norm 

Arealerne skal dyrkes som agerjord, braklægges eller bru-
ges til non-food. 
Ordningen kan kombineres med efterafgrøder og sprøj-
tefrie randzoner. 

Højeste sats** 1.870 
Agerjord 1.130 
Arealer omfattet af miljø-
betinget tilskud 600 

* Afhænger af hvad der har været dyrket på arealet inden for perioden 1999/2000 til 2003/2004 
** Gives hvis der inden for perioden har været pyntegrønt, juletræer, energiskov, frø til udsæd, sukkerroer til fabrik, kartofler eller frilandsgrøntsager 
*** Tillæg for afpudsning 200, høslæt 910, hegning (græsning) 570 og tillæg for rydning 600 


