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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om økologisk arealtilskud 2021 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. bekendtgørelsen om 

økologisk arealtilskud for 2021, der blev sendt i høring den 17. september 2020 med 

journalnummer j.nr. 20-12232-000006. 

 

Hurtige udbetalinger og effektive ansøgningssystemer 

I en årrække har tilskud til økologisk arealtilskud været præget af forsinkede 

udbetalinger. Det blev endnu værre, efter man indførte et nyt ansøgningssystem for 

tilsagn i 2019.  Landbrugsstyrelsen nåede hverken egne mål eller EU’s krav om 

udbetaling af tilskuddet før 30/6- 2020. Det skabte store problemer for økologiske 

landmænds likviditet, og det er helt afgørende, at en ansøgningsrunde som den ikke 

gentages i 2021. 

 

Landbrug & Fødevarer lægger vægt pt, 
- At IT-systemer for ansøgning om tilsagn, udbetalinger via fællesskemaet og 

producentskifter (der bør behandles digitalt) er fuldt funktionsdygtige, 
opdaterede med alle relevante data og åbner som planlagt og virker fra 
åbning til ansøgningsfrist, 

- At udbetalingen af 2021-tilskuddet starter 1. december 2022. Tilskuddet er 
helt afgørende for økologernes likviditet.  

- At 97% af udbetalingerne er gennemført ved udgangen af 1. kvartal 2023 
- At Landbrugsstyrelsen igangsætter a conto-udbetalinger/ straks-udbetalinger, 

hvis tilskuddet ikke er udbetalt inden for disse mål 
- At der er en løbende klar kommunikation om fremdrift på ordningen og 

gennemsigtighed om evt. fejl i ansøgningssystemerne 
- At konsulenter kan indrette sig efter Landbrugsstyrelsen udmeldinger og 

planlægge deres arbejde  
- At konsulenter kan opnå et opdateret og fuldt overblik over enhver sag i 

Landbrugsstyrelsens systemer 
- At risikoen for at begå fejl minimeres og at der skabes mulighed for at rette op 

på evt. fejl 

 

Landbrugsstyrelsen har hidtil afvist at lave acontoudbetalinger eller straks-udbetalinger 

på forsinkede ordninger. Landbrugsstyrelsen har dog lovet at se ind i svenske 

erfaringer med en hurtig gennemførelse af den administrative kontrol. Landbrug & 

Fødevarer modtager gerne en status for arbejdet hermed. 

 

Tilsagnsperioden afkortes 

Det fremgår af høringen, at tilsagnsperioden for ansøgninger i 2021 bliver 3-årige frem 

for 5-årige pga. EU’s overgangsbestemmelser. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for 
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kontinuitet på landdistriktsordningerne i overgangsperioden, og det er beklageligt, at 

man pludselig skal til at ændre tilsagnsperioden pga. nye EU-regler i 

overgangsperioden. Det bemærkes i den forbindelse, at man jo godt har kunne lykkes 

med at fortsætte med 5-årige tilsagn på plejegræsordningen. 

 

Timing af ansøgning om tilsagn 

Det er et ønske fra konsulenter, der arbejder med ordningen, om at man kan søge om 

tilsagn langt tidligere end i dag. I 2020 ligger ansøgningsrunden om nye tilsagn i 

november-december. Det ville på mange måder være en fordel at man i 2021 kan 

søge om tilsagn før 1. september 2021. For ansøgerne vil det også give bedst mening, 

at man har svar på om man har tilsagn fra det tidspunkt, hvor forpligtelserne på 

arealerne skal opfyldes. 

 

Benævnelserne ”autoriseret” og ”autorisation” ændres til ”certificeret” og 

”certificering” 

Det fremgår af høringen, at man vil erstatte økologiautorisationen med en certificering. 

Det fremgår dog også af høringen at disse ændringer vil blive udskudt et år, hvis EU-

Kommissionens forslag om 1 års udskydelse af den nye økologiforordning vedtages. 

Da udskydelsen er besluttet vil disse ændringer ikke omtales yderligere i dette 

høringssvar. 

 

Forhøjelse af lofter for tilførsel af udnyttet kvælstof 

Landbrug & Fødevarer har – som allerede meddelt i juni 2020 – bakket op om 

forhøjelse af lofterne for tilførsel af udnyttet kvælstof. 

 

Mulighed for at rette op på fejl i ansøgninger 

I forhold til ansøgning om tilsagn, så er det vigtigt, at der er klarhed omkring 

tilsagnsansøgning i 2021, så det i højere grad bliver muligt at planlægge arbejdet for 

konsulenter og risikoen for at begå fejl i ansøgningsprocessen minimeres. I den 

forbindelse er der et stærkt ønske om at det bliver muligt at rette op på fejl såfremt 

disse opstår.  

 

Vi håber – som Landbrugsstyrelsen stiller i udsigt - at ansøgningssystemet om nye 

tilsagn for 2020 fungerer noget bedre end i 2019 pga. en simplere opbygning. Dette 

håber vi selvfølgelig også vil gøre sig gældende i 2021. Vi er dog også bekymrede for, 

hvordan konsulenter skal sikre sig, at de har det hele med i nye ansøgninger, hvis de 

ikke noget sted kan få et samlet og opdateret overblik over bedriftens tilsagn 

(eksisterende tilsagn, tilsagn der udløber, opdateret kortgrundlag og producentskifter – 

herunder igangværende producentskifter). Konsulenter bør kunne trække en liste eller 

på anden måde kunne opnå et overblik i Landbrugsstyrelsens systemer med disse 

opdaterede oplysninger. Såfremt der begås fejl, som bunder i, at Landbrugsstyrelsens 

systemer ikke giver et samlet og opdateret overblik, så bør Landbrugsstyrelsen – også 

i 2021 - give ansøgerne mulighed for at rette op herpå.  

 

Finansiering 

Der er behov for en klar udmelding om, hvorvidt alle ansøgere kan forvente at opnå 

tilsagn i 2021. En klar udmelding herom er ikke mindst vigtig, hvis vælger fortsat at 

gennemføre ansøgningsrunden om nye tilsagn efter 1/9-2021, da støttebetingelserne 

jo vil skulle opfyldes fra den 1/9-2021. 
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