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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: direktebetalinger@lbst.dk og larron@lbst.dk  

Journalnummer: 20-1220-000002 

Høring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 

mv. 

 

Hermed fremsendes høringssvar om udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere 

efter grundbetalingsordningen (grundbetalingsbekendtgørelsen). Høringssvaret er udarbejdet i 

samarbejde med SEGES. 

 

Helt overordnet henvises der til de høringssvar, der er sendt til grundbetalingsbekendtgørelsen 

gennem de senere år, da de indeholder en række ønsker til den danske implementering af reglerne 

som fortsat er gældende.  

 

I forhold til de konkrete forslag til justering af bekendtgørelsen og de seneste års begivenheder vil 

Landbrug & Fødevarer gerne bemærke, at det er positivt med lempelser af reglerne for unge 

landbrugere og af den administrative procedure for håndtering af arealer omfattet af 

undtagelsesbestemmelsen i artikel 32. Det er dog vigtigt, at det sikres at de nye procedurer ikke 

medfører, at der er nogen som kommer i klemme og potentielt risikerer manglende støtteudbetaling 

eller tilbagebetaling af støtte. Dette gælder også for så vidt angår årets erfaringer med 

betalingsrettigheder og monitorering.  

 

Helt generelt er der nye regler for EU’s landbrugspolitik i vente fra 2023. Det vigtigt, at de basale 

regler for støtteberettigelse, krav om landbrugsaktivitet m.v. tilrettelægges på en måde, så de er 

enkle og let forståelige for ansøgerne, og at der her trækkes på de erfaringer som der er blevet 

gjort i den nuværende periode. Dermed kan det undgås, at nogle af de udfordringer vi har nu 

gentages i det kommende regelsæt. 

 

Det er i den forbindelse også afgørende, at Landbrugsstyrelsen fastholder, forbedrer og overholder 

ambitiøse mål om udbetaling af grundbetaling – både i overgangsperioden frem til 2023 og når de 

kommende regler træder i kraft i 2023.  

 

Definition af permanente græsarealer 

Landbrugsstyrelsen foreslår at justere §2 stk. 1 nr. 4, således at permanente græsarealer defineres 

som arealer, der under normale vejrforhold kan afgræsses i perioden 1. juni til 25. oktober. 

Landbrug & Fødevarer ser dette som en konsekvensrettelse i henhold til § 16, hvor det fremgår, at 

aktivitetskravet skal være opfyldt senest den 25. oktober. Landbrug & Fødevarer skal bemærke, at 

alt efter karakteren af græsarealerne og vejrforholdene, kan det være forskelligt hvornår det er 

muligt at afgræsse arealerne, og det afgørende for støtteberettigelsen må fortsat være, at 

aktivitetskravet kan opfyldes på et tidspunkt i den nævnte periode. 

 

I den sammenhæng skal det nævnes, at Landbrug & Fødevarer også ønsker, at fristerne for 

opfyldelse af plejekravet i ordningen for pleje af græs- og naturarealer harmoniseres med de nye 
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frister for aktivitetskravet på grundbetaling. Det kræver dog, at det samtidig sikres, at det ikke er 

noget der får betydning for udbetalingstidspunktet på denne ordning.  

 

Ændring af procedure vedrørende artikel 32 

Det fremgår af høringsudkastets § 9, at Landbrugsstyrelsen ønsker at fjerne kravet om, at ansøger 

eller den ansvarlige for gennemførelse af foranstaltningen skal informere Landbrugsstyrelsen 

herom, hvis foranstaltningen iværksættes efter ændringsfristen for fællesskemaet. Generelt er 

administrationen vedrørende artikel 32 kompleks, og Landbrug & Fødevarer har arbejdet for at få 

forenklet procedurerne mest muligt. På den baggrund er det positivt, at dette ekstra administrative 

led fjernes. Det er dog vigtigt at det sikres, at det ikke er noget, der medfører en ekstra risiko for 

ansøgeren, og at det ikke medfører en ekstra arbejdsbyrde for ansøgeren på et andet tidspunkt.  

 

Landbrug & Fødevarer søger derfor en beskrivelse af hvordan forløbet tænkes håndteret rent 

administrativt og for de forskellige typer af arealer, der kan blive omfattet af artikel 32, herunder fx 

minivådområder, vådområdeprojekter, skovrejsning, arealer under plejegræsordningen og arealer, 

der oversvømmes fx som følge af bæveraktivitet. 

 

Bagatelgrænse på 100 m2 

Generelt er der en bagatelgrænse på 100 m2 i forbindelse med en fysisk kontrol af et areal. Jf. fx 

§16 stk. 2 og 3. Som også bemærket flere gange tidligere ønsker Landbrug & Fødevarer, at denne 

bagatelgrænse hæves til minimum 500 m2. 

 

Certificering af frø 

Det foreslås at præcisere formuleringen af §18 stk. 1, så det tydeliggøres, at det er frøavleren der 

skal anmode ansøger om slåning af arealet, fx som følger: ”arealet er beliggende indenfor de 

afstandskrav, der gælder efter reglerne for certificering af frø og sædekorn, og avleren har anmodet 

ansøger om slåning for at undgå fremmed bestøvning…” 

 

Betalingsrettigheder 

Ser vi for et øjeblik tilbage på 2020, har der været mange udfordringer i forhold til håndteringen af 

betalingsrettigheder. Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne benytte lejligheden til at understrege 

vigtigheden af følgende: 

• De IT-systemer der håndterer betalingsrettigheder skal køre uden fejl. 

• Der må ikke være landmænd som kommer i klemme som følge af det forløb der har være med 

meget forsinkede genoptagelsessager og overdragelser på papir. 

• Det er vigtigt at listerne med oversigt over betalingsrettigheder og ansøgt areal genindføres 

• Helt overordnet er det vigtigt, at antallet af genoptagelsessager begrænses mest muligt, og at de 

gennemføres i perioder, hvor de ikke får betydning for hverken ansøgningsproces eller 

udbetalingstidspunkt. 

 

I bekendtgørelsens §25 beskrives det, at en betalingsrettighed ”aktiveres”. Landbrug & Fødevarer 

går ud fra, at dette har samme betydning som det ord, der almindeligvis bruges, nemlig ”udnyttes”. 

Landbrug & Fødevarer vil gerne have en bekræftelse af dette. 

 

Bræmmer som miljøfokusområde 

Det præciseres i §40, at bræmmer, der anvendes som miljøfokusområde (MFO) skal ligge op ad en 

omdriftsmark tilhørende samme ansøger. Som Landbrug & Fødevarer har forstået det, er der blot 

tale om en præcisering af nuværende praksis. Landbrug & Fødevarer vil dog gerne benytte 

lejligheden til at bemærke, at de gældende regler og praksis for indtegning af bræmmer som 

miljøfokusområde er unødigt komplekse. Det burde være muligt at have bræmmer alle steder 
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uanset hvilken type areal, de ligger på og op ad. Hvis bræmmer også bliver et muligt tiltag i de nye 

regler for EU’s landbrugspolitik, der sandsynligvis kommer til at gælde fra 2023 er det meget vigtigt, 

at administrationen af dette og lignende tiltag bliver meget mere enkel. 

 

Høstfrist 

I de dele af landet, hvor der er sen høst, som kan give udfordringer med at etablere efterafgrøderne 

til den 20. august, anses græsudlæg i stigende grad som et mere sikkert alternativ til etablering af 

efterafgrøder. Der er der, set med vores øjne, brug for væsentlige forbedringer. 

 

Som Landbrug & Fødevarer har påpeget flere gange tidligere giver EU-reglerne mulighed for en 

væsentlig mere enkel og fleksibel håndtering af høstfristen end den nuværende.  

 

Ifølge EU-reglerne må MFO-græsudlæg ikke destrueres eller sprøjtes i en periode på 8 uger efter 

høst. Samtidig stiller EU-reglerne krav om, at den fysiske kontrol skal være gennemført før 

landbrugsstøtten, kan udbetales. Følges EU-lovgivningen kan landmanden vente med at høste 

marken til starten af oktober. Så længe landmanden høster mere end 8 uger før den 1. december, 

kan den fysiske kontrol gennemføres inden udbetalingerne af landbrugsstøtten begynder. På den 

måde vil der reelt stort set ikke være landmænd, der vil mærke de regler, der ligger bag, og der er 

ikke nogen som behøver at bekymre sig om, hvorvidt græsudlægget kan tælle med som MFO i det 

pågældende år.  

 

Derudover skal opfyldelsen af EU-reglen, dvs. at græsudlægget ikke må destrueres og sprøjtes i 

minimum 8 uger efter høst gælde på markniveau, og uden at landmanden behøver at indberette, 

hvornår marken høstes. Det bør være muligt at detektere dette via satellitbilleder, så landmanden 

ikke generes med krav om indberetning. Det er allerede den metode, Landbrugsstyrelsen anvender 

for MFO-græsudlæg i majs. Så det bør være muligt også at anvende den for græsudlæg i korn. 

 

På den baggrund er Landbrug & Fødevarer utilfreds med, at der ikke foreslås ændringer til 

bekendtgørelsens § 44 vedrørende høstfristen. I den forbindelse undrer Landbrug & Fødevarer sig 

også over, at fristen for høst af hovedafgrøden er den 20. august og ikke den 25. august, som er 

nøjagtig 8 uger før destruktionsfristen den 20. oktober. Hvis dette var tilfældet, ville det 

sandsynligvis give mulighed for at spare en række indberetninger af udskudt høstfrist.  

 

Indberetning af efterafgrøder 

Det fremgår af § 46 stk. 3, at etablering af efterafgrøder i perioden 21. august til 7. september skal 

indberettes i gødningskvote-efterafgrøde skemaet. Landbrug & Fødevarer har set konkrete 

eksempler på, at efterafgrøder som er blevet etableret i denne periode, men hvor det ikke er blevet 

indberettet, er blevet underkendt. Dette til trods for, at alle krav til efterafgrøderne ellers har været 

opfyldt, dvs. at der har været etableret en blanding, og efterafgrøderne har været på arealet i mere 

end 8 uger før destruktion. Landbrug & Fødevarer mener ikke dette er proportionalt sammenholdt 

med, at formålet med at etablere efterafgrøderne har været fuldt opfyldt. Landbrug & Fødevarer vil 

derfor gerne kraftigt appellere til, at der tages hensyn til både proportionaliteten og opfyldelsen af 

formålet med etableringen af miljøfokusområderne, når sådanne sager håndteres. Alternativt bør 

reglerne fremadrettet indrettes på den måde, at der ikke stilles krav om indberetning af sådato for 

MFO-efterafgrøder, da etableringsdatoen er irrelevant når blot efterafgrøderne ikke destrueres de 

første 8 uger efter etableringen. 

 

Kontrolkrav til MFO-efterafgrøder og græsudlæg 

Landbrug & Fødevarer har i samtlige høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen og de 

tilhørende vejledninger og ved direkte henvendelser til Landbrugsstyrelsen påpeget det 
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uhensigtsmæssige i den model, der anvendes for kontrol af MFO-efterafgrøder 

(efterafgrødeblandinger og græsudlæg i en hovedafgrøde). Den såkaldte trappemodel, hvor 

dækningsgraden på arealet vurderes i forbindelse med den fysiske kontrol. Blot lige for at repetere, 

mener Landbrug & Fødevarer, at kontrolmodellen bør afskaffes af følgende årsager: 

 

• Landmanden er ikke herre over væksten af efterafgrøderne. Væksten afhænger blandt andet af 

vejrforhold og af, om hovedafgrøden har opbrugt kvælstofpuljen i jorden. 

• Modellen er sårbar overfor, hvilke typer efterafgrøder, der etableres, da fx græs, korn og 

korsblomstrede afgrøder udvikler sig forskelligt mht. dækningsgrad. 

• Forordning 639/2014, artikel 45. stk. 9 stiller krav om, at MFO-efterafgrøder skal være på arealet 

mindst 8 uger og stiller ikke specifikke krav til afgrødens dækning. 

• Der er blevet dispenseret for anvendelse af kontrolmodellen, både i 2015, 2016, 2017 og 2018 

som følge af udskydelse af etableringsfristen for efterafgrøder. 

• Der bør helt generelt sikres en proportional håndtering af ansvarsvurderingen i forhold til 

etableringen af MFO-efterafgrøder, og der er forhold, der taler for, at landmandens ansvar for 

etablering af efterafgrøder skal vurderes konkret og selvstændigt i forhold til, om landmanden i 

forbindelse med selve udsåningshandlingen har gjort, hvad der burde kunne forventes af ham. 

Det fremgår af artikel 45 i forordning 639/2014, at efterafgrødeblandinger skal etableres ved 

udsåning af en blanding. Af artikel 77, stk. 2, litra d i 1306/2013 fremgår det, at der ikke skal 

pålægges en administrativ sanktion ”hvis den berørte person over for den kompetente 

myndighed kan godtgøre, at han eller hun ikke er skyld i den manglende opfyldelse af de i stk. 1 

omhandlede forpligtelser, eller hvis den kompetente myndighed på anden måde finder det 

godtgjort, at den berørte person ikke er skyld heri”. Det afgørende i en kontrolsituation bør derfor 

være, om landmanden har gjort alt hvad han kunne for at sikre en god etablering af 

efterafgrøderne/efterafgrødeblandingen. Dette kunne fx være anerkendelse af dokumentation 

for, at der er indkøbt og udsået en efterafgrødeblanding eller et græsudlæg. 

 

Force majeure 

Der er fortsat et stort behov for at få klare retningslinjer for, hvornår og hvordan det er muligt at 

anmode om force majeure. Fx i situationer hvor efterafgrøderne ikke gror som følge af de store 

nedbørsmængder, i situationer hvor fristen for etablering af efterafgrøder ikke har kunnet 

overholdes, fordi det har været for vådt at køre i marken, i situationer hvor græs- og brakarealer 

ikke har kunnet overholde kravet om landbrugsaktivitet, fordi de har været for våde osv. Helt 

generelt er der behov for, at der er et præcist og enkelt setup for, hvordan landmanden kan 

anmode om at få anerkendt force majeure, så det ikke er noget, der behøver at skulle tages op til 

særskilt diskussion, hver gang der opstår et behov for at gøre det. Landbrug & Fødevarer foreslår, 

at dette beskrives præcist i vejledningsmaterialet.  

 

Desuden mener Landbrug & Fødevarer, at der bør kigges på, hvordan regelsættet kan indrettes 

mere hensigtsmæssigt i fremtiden, så regelsættet tager større hensyn til de usædvanlige 

vejrsituationer, der kan opstå. Herunder skal mulighederne for at anvende ny teknologi, som for 

eksempel satellitdata og vejrdata til at detektere behovet for anvendelse af force majeure, 

undersøges og udnyttes bedre, så det undgås, at landmanden behøver at indberette og 

dokumentere en masse overfor Landbrugsstyrelsen. 

 

MFO-efterafgrøder  

Sidst men ikke mindst bør det være muligt for den enkelte ansøger at udskyde fristen for etablering 

af MFO-efterafgrøder yderligere (ud over 7. september) i tilfælde hvor vejrdata taler herfor, jf. fx den 

mekanisme, der automatisk udskyder fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende 

affald på baggrund af vejrdata.  
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Støtte til unge nyetablerede landbrugere 

Landbrugsstyrelsen foreslår, at §§53, 55 og 56 udgår. Landbrug & Fødevarer henviser til de 

kommentarer der er afgivet i høringssvar til ændring af grundbetalingsbekendtgørelsen for 2020, 

som er fremsendt til Landbrugsstyrelsen den 11. november 2020, journalnummer 20-1221-000003. 

Generelt er det vigtigt, at der er en præcis og udtømmende beskrivelse af de direkte gældende EU-

regler i vejledningsmaterialet, når bestemmelserne udgår af bekendtgørelsen. 

 

Kontrol af aktivitetskravet – satellitbaseret kontrol 

Det fremgår af høringsmaterialet, at Landbrugsstyrelsen ønsker at fjerne fristen i §55 stk. 3 for 

udsendelse af høringsbreve om kontrolresultatet for satellitkontrollen. Landbrug & Fødevarer 

bemærker hertil, at det er vigtigt, at den enkelte ansøger har mindst 14. dage til at svare på 

høringen.  

 

Derudover foreslår Landbrug & Fødevarer, at fristen for at indsende høringssvar skubbes til tirsdag 

den 26. oktober 2021. Dermed sikres det, at der er mindst to hverdage, hvor det er muligt at løse 

eventuelle IT-problemer med Appen, som er opstået i weekenden forud for fristen.  

 

Helt overordnet har det første år med anvendelse af den nye app vist, at der er et stort behov for 

forbedringer en række områder. Det er vigtigt, at appen er grundigt gennemtestet af både 

landmænd og konsulenter inden ibrugtagning næste år. Det er vigtigt, at den virker på alle 

telefoner, og det er vigtigt, at det fremadrettet bliver muligt at få en kvittering for indsendte billeder. 

Landbrug & Fødevarer indgår gerne i en konstruktiv dialog herom. 

 

Derudover er det vigtigt at det sikres, at der ikke er nogen som kommer i klemme som følge af de 

problemer, som APP’en har givet i år.  

 

 

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har uddybende spørgsmål og kommentarer til vores 

høringssvar. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 
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