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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om vejledning om økologisk arealtilskud 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. vejledning om 

økologisk arealtilskud 2019 (j.nr. 18-2321-000093). Høringssvaret er lavet med input fra 

SEGES. 

 

Der savnes fortsat indsigt i nyt tilsagnsskema for 2019 samt brugerguides. Der er tale 

om etablering af et nyt ansøgningssystem for tilsagn, så mange detaljer, der kan være af 

stor betydning for ansøgningsprocessen 2019, kendes ikke endnu. Vi vil derfor 

forbeholde os retten til at vende tilbage med yderligere detaljer i takt med at det fulde 

overblik over alle dele af ansøgningsprocessen opnås. Vi ser frem til yderligere 

præsentation af det nye ansøgningssystem på Landbrugsseminarerne i januar 2019. 

 

Der henvises i øvrigt til fælles høringssvar fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk 

Landsforening fra den 25. oktober 2018 omkring bekendtgørelsen for ordningen. 

 

Ang. omlægning (kapitel 5) 

I afsnit 5 beskrives de nye begrænsede muligheder for at opnå omlægningstillæg. 

Landbrug & Fødevarer mener helt generelt, at det er uhensigtsmæssigt, at eksisterende 

økologer og nye økologer ikke stilles lige dette punkt. De tre betingelser, der skal 

opfyldes for at opnå omlægningstillæg er autorisation, at bedriftens areal med 

omlægning skal udgøre mindst 50%, samt at der kun kan opnås omlægningstillæg en 

gang. 

 

Formuleringen af betingelse 2 under punkt 5.1. er ikke helt klar. Det bør præciseres hvad 

”fristen for Fælleskemaet 2020” betyder. Skal markerne med i fællesskema 2020 eller ej. 

 

Eksemplerne under punkt 5.4. kunne med fordel struktureres klarere, da nogle af 

eksemplerne omhandler en betingelse og nogle af eksempler omhandler flere 

betingelser på en gang. Det vil også være godt med nogle eksempler, der tager 

udgangspunkt i normalsituationer. Fx timing af hhv. økologisk autorisation og ansøgning 

om tilsagn. I eksempel 3 ville det fx være mere realistisk, at der er søgt om autorisation 

samtidigt med producentskifte af tilsagn på mark 1.  

 

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel (kapitel 6) 

Det vil være nyttigt med en beskrivelse af konsekvenser af nye regler for tilmelding til 

gødningsregnskabet, der risikerer at medføre at enkelte bedrifter, som nu har N-tillæg og 

er tilmeldt gødningsregisteret, ikke længere kan forblive i det. Der er også behov for en 
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afsnit om, hvad der sker med N-tillægget og basistilsagnet, hvis bedriften falder ud af 

gødningsregnskabet eller vælger at opsige/afmelde N-tillægget.  

 

Det fremgår af afsnit 6.1, at bedriftens samlede kvælstofkvote kan blive reduceret 

yderligere til under 60 kg udnyttet N/ ha harmoniareal pga. andre regler i 

gødningslovgivningen, fx hvis man har angivet udlæg af naturstriber eller lignende uden 

gødningsnorm. Det er en udfordring, at en i forvejen lille kvote skal reduceres yderligere.  

 

Hvordan må du anvende tilsagnsarealer (kapitel 7) 

Landbrug & Fødevarer mener, at det bør være udgangspunktet, at det er muligt at 

modtage økologisk arealtilskud til alle arealer, der er berettiget til grundbetaling. Derfor 

er det uforståeligt, hvorfor GLM-landskabselementer ikke kan inkluderes i tilsagnene 

fremover.  

Landbrug & Fødevarer ønsker en uddybende begrundelse for, hvorfor dette er 

nødvendigt. Hvis GLM elementer ikke kan indgå i tilsagnet med udbetaling på 0 kr. 

betyder det en meget mere besværlig ansøgning på bedrifter med mange GLM-

elementer, fordi der skal laves delmarker for at få grundbetaling, og for at markerne kan 

være tilmeldt økologisk autorisation og bruges til afgræsning eller slæt. Det bliver meget 

besværligt og ansøgerne vil være nødt til at oprette mange nye marker. Derfor bør 

Landbrugsstyrelsen som minimum vende tilbage til den mere enkle 

administrationspraksis, der har været i forbindelse med tildeling af nye tilsagn de seneste 

3 år. 

 

Ikke-tilsagnsberettigede arealer (kapitel 8) 

Det fremgår af afsnit 8.2.2. at fejlregistrerede §3 arealer skal ændres på Danmarks 

Miljøportal den 1. november året før, der søges om nyt tilsagn. Landbrug & Fødevarer vil 

opfordre til, at muligheden fra 2018 for at opretholde en ansøgning om tilsagn, hvis 

kommunen retter §3-registreringen inden 1. november i ansøgningsåret, bør videreføres 

i 2019 og fremover. 

Det er relevant, da man ikke nødvendigvis har kendskab til arealer og deres registrering 

forud for erhvervelse og ansøgning om tilsagn. Med den nuværende tekst er muligheden 

for at ændre registreringen reelt ikke til stede i 2019, da fristen allerede er overskredet 

før ordningen åbner. 

 

Ansøgning om nyt tilsagn (kapitel 11) 

Det er helt afgørende, at konsulenter og landmænd kan opnå et hurtigt og fuldt overblik 

over alle marker på bedriften.  

Det er vigtigt, at der ud over listen med de registrerede tilsagn på bedriften bliver en 

mulighed for at tjekke om alle arealer på bedriften med tilsagn om økologisk arealtilskud, 

tilsagn om pleje af græs og naturarealer, gamle MVJ-tilsagn og tidligere 

økologiomlægningstilsagn samt økologiske arealer på bedriften uden tilsagn er med.  

 

Udbetaling af tilskud (kapitel 12) 

Under afsnit 12.2.3 om udbetaling af tillæg bør det tilføjes hvilke tilsagnstyper, der skal 

anvendes, hvis man i efterfølgende tilsagnsår ikke ønsker udbetaling af kvælstofstillæg 

(type 36 eller andet?) Det bør også fremgå, at dette vil medføre, at tillægget bortfalder 

med krav om tilbagebetaling af udbetalte kvælstoftillæg i tilsagnet, men at basistilsagnet 

opretholdes. 
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Udbetaling af tilskuddet berøres under vejledningens afsnit 12.3. Landbrugsstyrelsens 

mål for udbetaling af tilskuddet bør fremgå af dette afsnit. Der kan både henvises til, at 

der er EU-krav om udbetaling af 2019-tilskuddet inden 1/7-2020. Derudover bør 

Landbrugsstyrelsens eget resultatmål for udbetaling af tilskuddet fremgå. L&F opfordrer 

til at 97% af tilskuddet er betalt inden 1. februar 2020. 

 

Producentskifte (kapitel 13) 

Det er uhensigtsmæssigt, at der både er digitale og analoge arbejdsgange på samme tid 

i forbindelse med producentskifte. 
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