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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om vejledning om økologisk arealtilskud 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. vejledning om 

økologisk arealtilskud 2020 (j.nr. 19-2321-000060). Høringssvaret er lavet med input fra 

SEGES. Der henvises i øvrigt til høringssvar fra den 14. november 2019 om 

bekendtgørelsen for ordningen. 

 

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

tilsagn til økologisk arealtilskud, som blev indført i 2019. Årets ansøgningsrunde om 

tilsagn har – som skrevet i høringssvaret til bekendtgørelsen – desværre været dybt 

frustrerende for ansøgerne. 

Helt overordnet er det afgørende, at der i 2020 rettes op på ansøgningsforløbet, så det 

er et gennemtestet ansøgningssystem, der åbner for tilsagnsansøgning i 2020, at det 

bliver enkelt at gå til, at det sikrer hurtige udbetalinger med lav risiko for at begå fejl i 

forhold til ansøgning om tilsagn og udbetaling. Vi ser frem til åbning af et gennemtestet 

system i 2020 og klar kommunikation til konsulenter involveret i ansøgningsprocessen 

op til åbning af både fællesskemaet i 2020 og nye tilsagnsskemaer i 2020. 

 

Hvis der er sager, der ender med ikke kunne håndteres gennem styrelsens IT-systemer 

inden for de opstillede frister, så er det vigtigt, at der også gives klar besked til de 

ansøgere, om hvordan de skal forholde sig, så de ikke kommer i klemme i et 

utilstrækkeligt tilsagnssystem og de evt. konsekvenser, som det kan få for ansøgning om 

udbetaling i fællesskemaet. 

 

Ang. omlægningstillæg (kapitel 5) 

I afsnit 5 beskrives begrænsningen siden 2019 for at opnå omlægningstillæg. Landbrug 

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

økologer og nye økologer ikke stilles lige dette punkt.  

 

Derudover henvises til høringssvaret til bekendtgørelsen, hvori der spørges til om der 

sker en opstramning af reglerne for omlægningstillæg i forhold til i dag.  

 

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

samme betingelser som overdrager gælder, og det er 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. 
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Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel (kapitel 6) 

Det fremgår af afsnit 6.2, 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. 

Natur-/ vildtstriber, der er berettigede til grundbetaling, bør være støtteberettigede til ØA.  

 

Hvordan må du anvende tilsagnsarealer (kapitel 7) 

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

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

herunder også GLM-landskabselementer. 

 

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. 

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 2020, da fristen allerede er overskredet 

når ordningen åbner. 

 

Der savnes en beskrivelse af praksis omkring håndtering af BNBO-arealer/-udpegninger 

i forhold til økologisk arealtilskud i situationer, hvor der indgås frivillige aftaler med 

kommunen eller hvor lodsejer pålægges restriktioner på arealer. 

 

Ansøgning om nyt tilsagn (kapitel 11) 

Det første år med nyt ansøgningssystem har været dybt utilfredsstillende. Ikke mindst 

det forhold, at der et halvt år efter åbningen af ansøgningsrunde fortsat ikke er adgang til 

systemet for en række ansøgere. Det er afgørende, at ansøgningen om nye tilsagn i 

2020 bliver markant forbedret.  

 

Det er fortsat 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.  

 

Det er også vigtigt at systemet indrettes på en måde, så det hjælper ansøgere med at 

udfylde skemaet korrekt og rettidigt.  

 

Datoer for åbning af tilsagnsskemaerne fremgår ikke af udkastet til vejledning (afsnit 

11.2), men det fremgår af udkast til fællesskemabekendtgørelsen, at ansøgningsrunden 

for nye tilsagn i 2020 er fra 10. august til 30. september 2020. Landbrug & Fødevarer så 

allerhelst, at det var muligt at arbejde i tilsagnssystemet allerede fra 1. februar 2020 

samtidigt med øvrige opgaver i Fællesskemaet. 

 

 

 



Side 3 af 4 

 

  

Udbetaling af tilskud (kapitel 12) 

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 arealtilskud inden 1/7 i det følgende år. Derudover bør 

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

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

 

Høringsbreve omtales under pkt. 12.2.4. Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at det 

klart fremgår af høringsbreve, hvis støttemodtagerne skal foretage sig noget aktivt på 

baggrund af høringsbrevet. Det er også vigtigt, at der kommer et høringsbrev eller en 

anden for form advarsel, hvis der er udsigt til afgørende ændringer (bortfald af tilsagn, 

betydelig sanktion eller andet). Allerhelst på et tidspunkt, så det er muligt for ansøgeren 

at rette op på de forhold, der giver anledning til reduktion, tilbagebetaling eller bortfald af 

tilskud. 

 

Producentskifte (kapitel 13) 

Det er fortsat dybt uhensigtsmæssigt, at der både er digitale og analoge arbejdsgange 

på samme tid i forbindelse med producentskifte. Ikke mindst fordi det øger risikoen for 

fejl.  

 

Som vi skrev i høringssvar til bekendtgørelsen, så er der i det nye tilsagnssystem tilmed 

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. 

 

Håndtering af konkursboer og dødsboer ift. producentskifte m.v. bør beskrives nærmere, 

da ”producentskiftevejledningen” er erstattet af et afsnit på lbst.dk. 

 

Fælles regler for arealbaserede tilsagn under landdistriktsprogrammet (kapitel 15) 

Ansøgningssystemet er bygget op omkring af tilsagnshaverne skal huske at søge om 

udbetaling, overholde frister for erklæring om producentskifte m.m. Hvis en ansøger ved 

en beklagelig fejl glemmer at søge om udbetaling for en enkelt mark/at indsende 

erklæring om producentskifte og der udelukkende er tale om en formel fejl, så bør det 

være muligt at rette op herpå frem for at det vil lede til bortfald af tilsagn og 

tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.  

 

Som skrevet i høringssvaret til bekendtgørelsen, så er erfaringen med det nye 

tilsagnssystem, 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.  
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Det fremgik af udkast til bekendtgørelse, 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. 

 

I afsnittet om klager (afsnit 15.9) bør den forventede sagsbehandlingstid for behandling 

af klager både i Landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet fremgå. 

 

Det er også afgørende, at afgørelser om klager ledsages af en klar begrundelse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent 

Team EU 
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