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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 bemærkninger til de foreslåede 

ændringer af grundbetalingsbekendtgørelsen. Ændringerne vedrører visse lempelser af kravet om 

afgrødevariation for 2018, som følge af det meget våde efterår i 2017. 

 

Det meget våde efterår i 2017 gav store problemer for danske landmænd med at etablere 

vinterafgrøder. Derfor påpegede Landbrug & Fødevarer allerede dengang, både overfor Miljø- og 

Fødevareminister Esben Lunde Larsen og overfor EU-Kommissionen, at dette kunne give 

problemer med at overholde kravet om afgrødevariation i 2018. Vi har siden da kæmpet for, at der 

hurtigst muligt blev givet mulighed for at lempe kravene for afgrødevariation til 2018.  

 

Det er derfor meget positivt, at en ordning, hvor kravene lempes nu er meget tæt på endelig 

vedtagelse af EU-Kommissionen.  

 

Det er dog ekstremt ærgerligt, at EU-systemet arbejder så langsomt. Hvis beslutningen var blevet 

taget inden ansøgningsrundens start, ville langt flere landmænd have haft mulighed for at 

planlægge vækstsæsonen for 2018 på en måde, så de driftsøkonomiske tab forbundet med 

manglende etablering af vinterafgrøder og samtidig opfyldelse af kravet om afgrødevariation ville 

have været langt mindre. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse gerne kvittere for 

Landbrugsstyrelsens arbejde for at implementere ordningen lynhurtigt, så den kan anvendes fra 

den dag hvor den forventes endeligt vedtaget af EU-Kommissionen. 

 

De lempede krav til afgrødevariation betyder, at landmænd med et omdriftsareal på op til 150 ha 

kan nøjes med at etablere en afgrøde mindre, hvis de har 30 % færre vinterafgrøder end normalt. 

For de landmænd der har mere en 30 ha omdriftsareal betyder det, at de går fra at skulle overholde 

reglen om 3 afgrøder til at overholde reglen om 2 afgrøder. Det betyder, at der desværre ikke 

dispenseres for reglen om, at hovedafgrøden maksimalt må fylde 75 % af omdriftsarealet. Det vil 

betyde, at en del landmænd, som ellers ville kvalificere til at blive omfattet af de lempede krav 

alligevel vil være nødt til at etablere 3 forskellige afgrøder.  

 

Eksempel: En bedrift med 100 ha omdriftsareal har etableret 20 ha med vinterafgrøder og 

kvalificerer sig til ordningen. Hvis bedriften etablerer én afgrøde på det resterende areal, vil denne 

afgrøde fylde mere end 75 % af omdriftsarealet. Bedriften er derfor nødt til at etablere en ekstra 

afgrøde for at undgå at blive fanget af 75 % reglen.  

 

Landbrug & Fødevarer mener det er meget uhensigtsmæssigt, at man kan ende i denne situation, 

som jo i princippet ikke er intentionen med at lempe på kravene. Hvis ikke det er muligt at ændre på 
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denne regel, mener Landbrug & Fødevarer, at det er vigtigt at det bliver fremstillet meget præcist i 

vejledningsmaterialet, at en lempelse af kravene ikke betyder, at der dispenseres for 75 % reglen. 

 

For at sikre, at flest mulige landmænd får gavn af lempelserne af kravet, og det meget fremskredne 

tidspunkt taget i betragtning, må det altovervejende hensyn i forhold til implementeringen af 

lempelserne i Danmark være, at implementeringen er så enkel, hurtig og gennemskuelig som 

overhovedet muligt. 

 

Det er derfor meget positivt, at Landbrugsstyrelsen lægger op til at anvende nogle meget enkle og 

objektive kriterier for, hvornår landmænd kan kvalificere til at anvende ordningen.  

 

Det betyder, at det på forhånd er muligt for den enkelte at konstatere, om det vil være muligt at 

blive omfattet. Derved undgås det, at ansøgeren skal bruge ressourcer på at indsende 

dokumentation, og at sagen efterfølgende skal sagsbehandles i Landbrugsstyrelsen, før der kan 

komme en afgørelse af, om den enkelte landbruger er omfattet. Dette vil være meget 

uhensigtsmæssigt, da ansøgeren har brug for en endelig afklaring lige nu, hvor forårssåningen er 

ved at være i fuld gang mange steder. Hvis ikke der er afklaring med det samme, vil landmanden 

risikere at få reduktion og sanktion i den grønne støtte som følge af manglende overholdelse af 

kravet om afgrødevariation. 

 

De objektive kriterier beskrives i § 36 stk. 3 og 4. Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke 

bemærkninger til disse: 

 

Det foreslås, at bekendtgørelsens § 36 stk. 3 præciseres. Det bør fremgå tydeligt, at reduktionen i 

det planlagte areal med vinterafgrøder beregnes ud fra den højeste andel af vinterafgrøder som er 

anmeldt i Fællesskemaet i årene 2015, 2016 eller 2017. Dette fremgår også af høringsbrevet. 

 

I § 36 stk. 4 beskrives det, hvad der skal til for at nye bedrifter, der ikke tidligere har søgt om støtte, 

kan anvende de lempede krav til afgrødevariation. Efter som disse bedrifter ikke har historiske 

ansøgningsdata, foreslås det af Landbrugsstyrelsen, at de vil være omfattet af lempelserne, hvis 

mindre end 30 % af bedriftens omdriftsareal er anmeldt med vinterafgrøder i 2018.  

 

Landbrug & Fødevarer har forestået det således, at de 30 % er fremkommet ved at reducere den 

gennemsnitlige andel af vinterafgrøder på landsplan med 30 %. Dvs. at det svarer til grænsen for, 

hvornår en helt gennemsnitlig landmand vil kvalificere til at blive omfattet af de lempede krav. 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger hertil: 

 

For det første er det uklart, hvordan Landbrugsstyrelsen har fundet frem til den gennemsnitlige 

andel af vinterafgrøder på landsplan. Landbrug & Fødevarer mener, at der bør tages udgangspunkt 

i den højeste gennemsnitlige andel i årene 2015, 2016 eller 2017. Dermed følges samme princip 

som i § 36 stk. 3. 

 

For det andet skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at denne løsning ikke vil fange alle de 

bedrifter, hvor arealet med vinterafgrøder er 30 % mindre end planlagt. For alle de bedrifter, der 

havde planlagt et større areal med vinterafgrøder end landsgennemsnittet - rent statistisk ligger 

halvdelen af bedrifterne over landsgennemsnittet - kan vinterafgrødearealet være 30 % mindre end 

planlagt uden at det vil være muligt at blive omfattet af ordningen. Fordelen ved at håndtere 

problemstillingen ved at anvende dette meget objektive kriterium er, at det er meget let for den 

enkelte bedrift at konstatere, om den vil være omfattet af det lempede krav til afgrødevariation. Som 

tidligere nævnt er dette meget vigtigt, da der er brug for klar besked om hvordan forårssåningen 
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skal håndteres. Landbrug & Fødevarer mener dog, at procentsatsen bør hæves, så den rammer en 

større andel af de bedrifter, der har planlagt et større omdriftsareal end landsgennemsnittet. 

Derudover bør der særligt i tilfælde, hvor der er tale om en bedrift som kontinuerligt har eksisteret 

gennem flere år, men blot har fx har skiftet CVR. nr., tages særlige hensyn i forbindelse med den 

fysiske kontrol. 

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne bede om en uddybning af de beregninger, der fremgår af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser. Det er ikke til at gennemskue mellemregningerne, og rug og 

triticale er typisk vinterafgrøder og ikke vårafgrøder. 

 

Sidst men ikke mindst vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at den praktiske implementering bliver 

så enkel for ansøgeren som muligt. I alle de tilfælde hvor en ansøger allerede har accepteret/ 

accepterer manglende overholdelse af kravet om afgrødevariation i ansøgningen, bør det således 

ikke være nødvendigt at gøre yderligere. 

 

Landbrugsstyrelsen forslår også at præcisere reglerne ved at tilføje § 39 stk. 4 vedrørende 

jordbehandling i forbindelse med henblik på etablering af en vårafgrøde efter en markbræmme. Det 

foreslås, at bekendtgørelsen yderligere præciseres ved at tilføje ”bræmmer” i formuleringen i § 18 

således: ”På braklagte arealer og bræmmer kan der…” 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål til høringssvaret. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 
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