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Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter
grundbetalingsordningen mv.
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til de justerede
bestemmelser i grundbetalingsbekendtgørelsen.
Høringen indeholder en række justeringer som følge af implementeringen af den såkaldte omnibusforordning. Derudover foreslår Landbrugsstyrelsen en justering af reglerne for MFO-græsudlæg.
Frist for høst af MFO-græsudlæg (§ 43)
I forbindelse med den netop afsluttede høring af grundbetalingsbekendtgørelsen med frist den 8.
januar er der foreslået indført en frist for høst af hovedafgrøden den 20. august, når der anvendes
MFO-græsudlæg. Landbrug & Fødevarer har protesteret kraftigt over denne frist, både i
høringssvaret og i den efterfølgende dialog med Landbrugsstyrelsen. Den nye frist vil give nøjagtig
de samme enorme udfordringer, som vi har for de andre typer efterafgrøder med etableringsfrist
den 20. august. Derfor er forslaget om en høstfrist helt uacceptabelt.
Det fremgår af høringsudkastets § 43 stk. 3 og 4, at reglerne justeres, så der nu gives mulighed for
at udskyde den seneste dato for høst af hovedafgrøden til den 3. september. Hvis en landmand kan
konstatere, at han ikke kan nå at høste hovedafgrøden inden den 20. august, kan han melde det
ind til Landbrugsstyrelsen. Så vil han få 14 dage mere til at høste marken, dvs. frem til den 3.
september. Hvis en landmand benytter sig af denne mulighed, må græsudlægget tidligst destrueres
den 29. oktober.
Det er positivt, at Landbrugsstyrelsen har forsøgt at løse problemet for MFO-græsudlæg. Det
betyder, at landmænd mere roligt kan planlægge at anvende græsudlæg til MFO. Men der vil
fortsat være situationer, hvor landmænd kommer i en helt urimelig datoklemme med den
bureaukratisk tunge løsning. Dels vil det give ekstra administrativt bøvl for ansøgeren og dels er det
sandsynligt, at en udsættelse af fristen til den 3. september ikke vil være tilstrækkeligt i alle tilfælde.
Der er derfor et kæmpe behov for at få gjort op med det samlede datotyranni vedrørende fristen for
etablering af efterafgrøder den 20. august. Der er brug for en bedre og langt mere fleksibel løsning,
end vi har i dag.
Det er helt sikkert, at en udsættelse af fristen til den 3. september ikke vil være tilstrækkeligt for
alle, særligt ikke i år, hvor der er sen høst. Det er derfor meget vigtigt, at det sikres, at der ikke er
landmænd, som vil komme i uløselig klemme, hvis de ikke kan nå den angivne frist.

Side 2 af 4

I forhold til den konkrete løsning, der foreslås af Landbrugsstyrelsen, er det vigtigt, at der kommer
en nem og fleksibel indberetningsmetode for udsat høstfrist. Det er i den forbindelse vigtigt, at
reglerne indrettes på en måde, så antallet af landmænd, der vil få behov for at indberette udskudt
høstfrist, minimeres. Derudover bør det være tilstrækkeligt at sende en mail til Landbrugsstyrelsen
frem for at skulle logge på Tast selv-service. Herunder skal det være muligt for fuldmagtshaver (fx
rådgivningscentre) at indsende en liste over ansøgere, der ønsker udsat høstfrist. Det skal også
være muligt at notificere Landbrugsstyrelsen om et ønske om udsat høstfrist allerede i forbindelse
med indsendelsen af støtteansøgningen. Hvis der sættes en frist for indberetning af udsat høstfrist,
bør denne være sammenfaldende med allerede eksisterende frister, som fx fristen for indberetning
af udlagte pligtige efterafgrøder den 31. august.
Desuden er det helt centralt, at en generel udsættelse af fristen for etablering af efterafgrøder den
20. august også betyder en udsættelse af fristen for høst af hovedafgrøden, så blandt andet
unødige indberetningskrav undgås.
Jævnfør § 43 stk. 5 bør det præciseres, at den udsatte destruktionsfrist alene gælder for MFOgræsudlæg og ikke for MFO-efterafgrødeblandinger.
Aktiv landbruger (§ 9)
Det er positivt, at Landbrugsstyrelsen foreslår at anvende muligheden i omnibusforordningen for at
undlade at anvende § 9 i bekendtgørelsen vedrørende aktive landbrugere. Anvendelsen af § 9 har
primært medført ekstra administrativt bøvl for en række mindre landbrugere. For disse landbrugere
vil en sådan administrativ lettelse være velkommen. Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt, at
denne justering af reglerne også får virkning bagudrettet, så der tages hensyn til regelændringen i
allerede eksisterende sager.
Unge landbrugere (§ 51-53)
Landbrug & Fødevarer bifalder, at Landbrugsstyrelsen foreslår at anvende omnibusforordningens
mulighed for at øge støttesatsen i ordningen for unge landbrugere fra 25 % af den nationale
gennemsnitsbetaling per ha til 50 % af den nationale gennemsnitsbetaling per ha.
I landbruget er det meget svært at ejerskifte landbrugsjord til nye unge landmænd. En forøgelse af
støtten til unge landmænd er gavnlig for den unge landmands muligheder for overtagelse af
landbrugsjord og en rentabel drift de første år efter overtagelse.
Landbrug & Fødevarer er også meget positiv over ændringen i definitionen af støtteordningen for
unge landbrugere, så det nu bliver muligt at give støtten i hele 5-års perioden uanset
etableringstidspunkt. Landbrug & Fødevarer mener, at denne ændring også bør gælde bagudrettet,
så alle nuværende ansøgere til ordningen kan få gavn af den i 5 år. De første år efter etablering er
udfordrende både økonomisk og likviditetsmæssigt. Derfor kan dette være med til at øge
sandsynligheden for at etableringen bliver en succes. Desuden vil det forenkle reglerne i ordningen
yderligere.
Det er vigtigt, at de afsatte midler til ordningen justeres, så beløbet svarer til den øgede anvendelse
af midler, der vil være til ordningen. Det skal dog undgås at overestimere beløbet, da det kan
medføre tilbagebetaling af midler til EU. Som EU-reglerne er indrettet, vil de unge landbrugere få
den støtte, de er berettiget til, uanset om det afsatte beløb til ordningen ikke rækker, så længe loftet
på 2 procent af det nationale loft ikke overskrides.
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Som det fremgår ovenfor, mener Landbrug & Fødevarer, at bestemmelsen i §54 stk. to bør slettes,
så alle både eksisterende og kommende unge landbrugere kan få støtten i 5 år. Det skal derudover
bemærkes, at bestemmelsen teknisk set er formuleret uklart. ”For unge landbrugere, der har
etableret sig, jf. § 53, stk. 1, nr. 3., i perioden 2010-2013, gælder dog, at den fem årige periode…”
Der menes reelt: ”For unge landbrugere, der har etableret sig, jf. § 53, stk. 1, nr. 3., i perioden
2010-2013, gælder dog, at den fem årige betalingsperiode…” Perioden ”fem år” er omtalt i
forskellige relationer i § 54, stk. 1 – ”betaling i en periode på fem år” og ”fem år efter etableringen”
og kan derfor give anledning til forvirring.
Rent teknisk bemærkes det, at der i § 54 er fejl i henvisningen til § 53, stk. 1, nr. 3. Det skal i stedet
være § 52, stk. 1, nr. 3.
Bestøverbrak (§ 17, § 38 og bilag 1)
Landbrug & Fødevarer mener, det er meget positivt, at danske landmænd efter implementering af
omnibusforordningen nu også får mulighed for at anvende såkaldt bestøverbrak, med en
omregningsfaktor på 1,5, til miljøfokusområde. Det er vigtigt, at denne nye mulighed implementeres
så enkelt som muligt, og at det bliver muligt for ansøgerne at påberåbe sig force majeure, såfremt
det ikke lykkes at etablere brakken indenfor de givne retningslinjer.
Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at det kun er en blanding, som overvejende består af
minimum 3 af de arter, der fremgår af listen i bilag 1, som kan anvendes til bestøverbrak. Landbrug
& Fødevarer sætter spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at have en liste med plantearter,
eftersom det burde være tilstrækkeligt blot at anvende pollen- og nektarrige plantearter.
Det er vigtigt, at det i vejledningsmaterialet præciseres, hvad det betyder, at plantedækket
”overvejende” skal bestå af pollen- og nektarrige plantearter. Desuden skal det præciseres, hvad
der forstås som forskellige arter. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om fx gul okseøje og hvid
okseøje defineres som to forskellige arter.
Landbrug & Fødevarer anbefaler endvidere, at der i vejledningsmaterialet tilføjes et afsnit, der
beskriver, hvorledes landmanden kan gøre en særlig indsats for biodiversiteten på disse arealer.
Grøblerender (§ 16, stk. 4)
SEGES har tidligere fået den afklaring fra Landbrugsstyrelsen, at grøblerender er støtteberettigede
til direkte arealstøtte uanset afgrøden på arealet. Derfor er det uklart, hvordan det skal forstås, at
grøblerender nævnes specifikt som værende støtteberettigede på græsarealer og ikke på øvrige
landbrugsarealer. Det er vigtigt, at alle landbrugsarealer med grøblerender er støtteberettigede så
længe aktivitetskravet på det tilstødende areal overholdes.
Øvrige bemærkninger vedrørende omnibusforordningen
Det er positivt, at omregningsfaktoren for MFO-lavskov konsekvensrettes efter
omnibusforordningen og derfor hæves fra 0,3 til 0,5. Landbrug & Fødevarer mener helt generelt, at
danske landmænd bør have endnu flere muligheder for at etablere miljøfokusområder. I den
forbindelse bør de nye typer MFO i omnibusforordningen tages med (elefantgræs og skålplanter)
på den danske liste. Derudover bør det også være muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder
(som hovedafgrøde) og flere landskabselementer til MFO.
Omnibusforordningen giver også mulighed for at indføre en bagatelgrænse for genoptagelsessager
på EUR 250. Landbrug & Fødevarer vil gerne opfordre Landbrugsstyrelsen til, at denne
bagatelgrænse implementeres og anvendes i Danmark.
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Til sidst skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarers holdning til implementeringen af
omnibusforordningen tages med et vist forbehold. På grund af den hurtige proces vedrørende
implementeringen, har der endnu ikke har været mulighed for at tage endelig politisk stilling til
implementeringen.
Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål til høringssvaret.
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