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Bilag  

 

Covid 19: Ønsker til ændringer af regler og procedurer i forbindelse 

med sikring af ansøgningsrunde og udbetalinger til landmændene 

 

Landbrug & Fødevarer er optaget af, at ansøgning om EU-støtte og udbetalinger af 

landbrugsstøtte løber planmæssigt under Corona-krisen. Ansøgning om EU-støtte og 

udbetaling af EU-støtte er meget vigtigt for landmændene, ikke mindst i den usikre 

situation, der følger af den verdensomspændende epidemi. Her der det vigtigt at have 

fokus på en stabil fødevareforsyning og tilstrækkelig likviditet til de landmænd der 

producerer fødevarer.  

 

Der er brug for tilstrækkelig med tid til, at alle kan få indsendt deres ansøgninger om EU-

støtte, samtidig med, at det ikke påvirker udbetalingstidspunktet for landbrugsstøtten. 

Landbrug & Fødevarer ser intet behov for at udskyde fristerne for, hvornår 

landbrugsstøtten skal være udbetalt. Tværtimod er det ekstra vigtigt i en usikker 

økonomisk situation, at Landbrugsstyrelsens udbetalingsmål fastholdes og overholdes. 

 

Det er også afgørende, at Landbrugsstyrelsen ser åbent på at nedbryde barrierer for 

hurtig udbetaling, der ikke stammer fra EU-regler, men som opstår pga. administrative 

hensyn og begrænsninger i Landbrugsstyrelsen, fx muligheden for at betale forskud eller 

a conto udbetalinger til landmænd, der venter. 

 

Derudover er der brug for, at det sikres, at begrænsede muligheder for at gennemføre 

fysisk kontrol som følge af restriktioner vedr. Covid 19 ikke medfører forsinkelser, der 

påvirker udbetalingen af landbrugsstøtte. 

 

Når der er tale om fysiske investeringer, er det afgørende, at EU-forordningens krav om 

at, der skal foretages et kontrolbesøg på stedet, ikke forsinker udbetalingen af tilskud til 

investeringer i den situation, hvor kontrollen er forhindret som følge af 

sundhedssituationen (Corona). 

 

Landbrug & Fødevarers konkrete forslag til hvordan udfordringerne løses er som følger: 

 

Ansøgning og udbetalinger 

• Udskydelse af ansøgningsfristen den 17. april og fristen for forsinket ansøgning og 

ændringer den 12. maj, hvis der viser sig behov for dette. Det må ikke få 

konsekvenser for udbetalingen af landbrugsstøtte. 

• Fokus på effektiv og uproblematisk afvikling af ansøgningsrunden om tilsagn efter 

sommerferien. 

• Give mulighed for forskudsbetalinger uden at den fysiske og administrative kontrol er 

gennemført. 

• Give mulighed for a conto/rateudbetalinger før sagerne er færdig-kontrolleret og 

færdig-sagsbehandlet. 

• Give mulighed for at udbetale støtten løbende, når kontrollen er afsluttet i den enkelte 

sag, frem for først når alle kontroller er afsluttede. 

 

Kontrol af arealordninger 

Dispensere for gennemførslen af hele eller del af den fysiske kontrol, fx 
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• Give mulighed for at undlade kontrol af de ikke-monitorerbare støttebetingelser på 

grundbetaling 

• Anvende resultater fra monitoreringskontrollen til kontrol af økologisk arealtilskud og 

pleje af græs- og naturarealer, i det omfang det er muligt. 

• Reduktion af kontrolprocenten for fysisk kontrol (OTSC) for areal- og dyrerelateret 

støtte.  

• Dette skal inkludere reduktion af antal af kontroller og fleksibilitet i relation til fysisk 

kontrol af slagtepræmieordningen. 

• Reduktion i kravet til kontrolprocent af miljøfokusområder – herunder særligt 

efterafgrøder (også pligtige og målrettede efterafgrøder) og græsudlæg i majs. 

• Reduktion af kontrolprocent for arealordninger i landdistriktsprogrammet 

• Der bør – hvis det bliver nødvendigt - kunne dispenseres fra EU-kravet om at økologer 

skal have mindst et fysisk kontrolbesøg om året. Såfremt de eksisterende 

katastrofebestemmelser i økologiforordningen ikke muliggør en fravigelse af den årlige 

fysiske kontrol i tilfælde af pandemier, så bør dette budskab bringes videre til EU 

Kommissionen. 

• Reduktion af kontrolprocenten for krydsoverensstemmelse. 

• Mulighed for at undlade den kompletterende udtagning til kontrolpopulationen af 

landbrugere, som første gang indgiver støtteansøgning i 2020. 

• Mulighed for at undlade at udtage stikprøver til kontrol af rådighed over arealer og af 

ikke-anmeldte arealer. 

• Generelt give mulighed for at undlade kontrol af områder, hvor der normalt kun er få 

overtrædelser. 

 

Kontrol af projektordninger 

Udbetaling af tilskud til investering i minivådområder, modernisering af stalde, 

miljøteknologi og naturprojekter (rydning og hegning) kræver ifølge EU-reglerne som 

udgangspunkt et afsyningsbesøg før udbetalingen kan gennemføres. L&F vil opfordre til 

at der skabes mulighed for udbetaling af tilskud til investeringer, selvom Corona-

situationen ikke tillader gennemførelse af et afsyningsbesøg Der er flere muligheder: 

 

• Udbetalingen gennemføres selvom kontrollen på stedet udskydes til efter 

udbetalingen, når sundhedssituationen tillader det, eller 

• kontrollen gennemføres ved at landmanden på anden måde dokumenterer 

gennemførelse af investeringen (eksempelvis ved indsendelse af fotomateriale). Det 

afgørende er, at udbetalingerne ikke forsinkes, som følge af begrænsninger for den 

fysiske kontrol 

 

 


