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Høringssvar om bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar om økologisk arealtilskud i 2020 (j.nr. 19-

12232-000005). Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Indledningsvist vil vi gerne knytte et par kommentarer til det nye ansøgningssystem om nye tilsagn 

til økologisk arealtilskud, som blev indført i 2019. Som vi skrev i høringssvaret fra sidste år, så var 

det vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at Landbrugsstyrelsens gennemførelse af EU’s krav om den 

geospatiale ansøgning sker på en enkel og fleksibel måde, der ikke gør det mere 

ressourcekrævende at søge om tilskud, men tværtimod giver hurtigere udbetaling af tilskud til de 

økologiske landmænd. Vi har også opfordret til at der opstilles ambitiøse udbetalingsmål på 

ordningen. L&F mener, at mindst 97% af økologisk arealtilskud bør være udbetalt inden udgangen 

af 1. kvartal.  

 

Desværre har 2019-ansøgningsrunden været dybt frustrerende for ansøgerne. 

Først åbnede ansøgningssystemet ikke som planlagt. I starten kunne der ikke søges om 

omlægningstilskud. Ansøgningsfristen for en række ansøgere, der ikke har adgang til 

ansøgningssystemet, er udskudt 4 gange. De sidste har nu frist 31. december 2019. Der er stor 

usikkerhed om, hvorvidt ansøgningerne er korrekt indsendt. Det er svært at opnå overblik over 

sagernes status. Kommunikationen går nogle gange til konsulenter, nogle gange direkte til 

landmændene og via forskellige kommunikationskanaler uden at det er muligt at danne overblik 

herover. Risikoen for at begå fejl eller misse noget er meget stor. Ressourceforbruget på 

ansøgninger er stort. Helt overordnet er det afgørende, at der i 2020 rettes op på 

ansøgningsforløbet. Det er også vigtigt, at der er en god dialog mellem konsulenter og styrelsen på 

området. 

 

Det fremgår af udkast til fællesskemabekendtgørelsen, at ansøgningsfristen for nye tilsagn i 2020 

er fra 10. august til 30. september 2020. Udover at det er afgørende, at det er et gennemtestet 

system, der virker, så er det også afgørende at systemet virker fra dag 1 og uafbrudt til sidste 

ansøgningsdag for alle. Landbrug & Fødevarer så allerhelst, at det var muligt at arbejde i 

ansøgningssystemet allerede fra 1. februar 2020 samtidigt med øvrige opgaver i Fællesskemaet. 

 

Konkrete bemærkninger til udkast til ændringer i bekendtgørelsen 

Ang. automatisk bortfald af tilsagn 

Det fremgår af forslaget, at tilsagn automatisk bortfalder, hvis en udbetalingsanmodning ikke er 

indsendt via Tast Selv senest 25 kalenderdage efter fristen for indsendelse af Fællesskemaet. 

Denne ændring foretages af hensyn til Landbrugsstyrelsen automatiseringsprojekt. Der omtales 

også nogle tilfælde, hvor Landbrugsstyrelsen foretager en konkret vurdering. Det er afgørende for 

Landbrug & Fødevarer, at ansøgere får en advarsel og får mulighed for at rette op på en fejl/glemt 

ansøgning om udbetaling før et tilsagn automatisk bortfalder. En sådan advarsel rettet mod 

brugerne af systemet bør også udsendes automatisk. 
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Ang. ændring af bestemmelser om erhververs indtræden i tilsagn med omlægningstillæg 

Det fremgår i dag af Landbrugsstyrelsen tilskudsguide, at begrænsningerne for 

omlægningstillægget kun gælder til og med fællesskemafristen i det første tilsagnsår. Derefter vil 

man være fri for begrænsninger (som at bedriften arealer med tillæg skal være mindst 50 % af 

bedriftens samlede økologiske arealet mv.) og fri til at overdrage tilsagnet til en anden 

(eksisterende) økolog. Det er svært helt at forstå teksten i høringsnotatet, men det ser ud til at der 

nu strammes op herpå.  

 

Der er brug for klarhed over hvor længe betingelsen om at en erhverver skal opfylde samme 

betingelser som overdrager gælder. Er det i hele tilsagnsperioden (5 år) eller i de 2 år at 

omlægningstillægget udbetales. Det er også her afgørende, at der kommer en advarsel i 

ansøgningssystemet, hvis der er begrænsninger på nogle sager i forhold til overdragelse og andet, 

så man kan forebygge tilbagebetalingssager. Der er så mange detaljer at holde styr på, at det er 

vigtigt, at der kommer en ”alarm”, hvis man ved at gøre noget eller ved ikke at gøre noget, risikerer 

tilbagebetalingskrav. 

 

Erfaringen med det nye tilsagnssystem er at risikoen for fejl øges, og der er kedelige eksempler på 

at landmænd kommer i klemme i producentskifter, hvor der sker fejl– i forvirring over de nye 

skemaer – og i sager hvor en tilsagnsmark er glemt i et FS. Et smart system giver besked, når man 

træffer valg, der har økonomiske konsekvenser for ansøgerne.  

 

Elektronisk producentskifte 

Vi vil gerne gentage vores pointe om, at der er indbygget en høj risiko for at en lille fejl, der begås  i 

forbindelse med håndtering af det digitale producentskifte, kan have meget vidtrækkende 

økonomiske konsekvenser. Det er uhensigtsmæssigt og belastende for ansøgerne, at en lille fejl i 

et producentskifte uden overdragelse af tilsagn (blåt) er uopretteligt. Det er afgørende, at IT-

systemerne hjælper ansøgere og konsulenter med at få alt med frem for blot automatisk at straffe 

ansøgere for en fejl. 

 

Der er behov for en ”fortrydelsesknap”, så en fejl kan rettes indenfor et vist interval, og en funktion i 

systemet eller et høringsbrev, hvor parterne gøres opmærksom på konsekvenserne. Erhverver får 

heller ikke nogen alarm om, at der ligger et producentskifte til godkendelse, og overdrager får ikke 

nogen advarsel om, at erhverver ikke har godkendt producentskiftet som aftalt. Vi vil opfordre til at 

dette ændres. 
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