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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

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

Journalnummer: 12-1220-000002 

Høring om udkast til bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske 

tilsagnsskemaer 

 

Hermed fremsendes høringssvar om udkast til bekendtgørelse om markblok, elektronisk 

fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med 

SEGES. 

 

Høringen af bekendtgørelsen vedrører justeringer for så vidt angår ansøgningsåret 2021, hvor der 

planlægges en ansøgningsrunde med indsendelse af fællesskemaet første halvdel af året og en 

ansøgningsrunde for indsendelse af tilsagnsskemaer i slutningen af 2021. 

 

Helt generelt skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at det gentagne gange har vist sig, at brugerne 

bliver mødt af forskellige typer af IT-problemer under disse ansøgningsrunder, som både fordyrer 

ansøgningsprocessen for ansøgerne og forøger risikoen for, at der laves fejl under 

ansøgningsprocessen og i det hele taget skaber urimelige arbejdsvilkår for de professionelle 

rådgivere der ofte udarbejder ansøgningerne for landmændene.  

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor benytte lejligheden til endnu en gang at gentage et stort ønske om, 

at det kommende års ansøgningsrunder kommer til at køre smidigt og med god IT-performance 

allerede fra første dag i ansøgningsrunden. Der er brug for følgende: 

 

• Driftsstabilitet, hurtige systemer og lynhurtig fejlretning 

• Korrekte oplysninger om tilsagn og betalingsrettigheder, herunder også at lister vedr. 

indsendte ansøgninger og betalingsrettigheder genindføres 

• At kun grundigt gennemtestede systemer ibrugtages 

• Hurtige udbetalinger på alle ordninger 

• Hurtig og tilstrækkelig kommunikation om fejl og fremdrift i faglige nyheder og på driftsstatus 

• At der altid er en ”plan B”, hvis IT-systemerne fejler, så det ikke er noget der kommer 

ansøgeren til skade, herunder skal der bl.a. være mulighed for forskudsbetalinger. 

• Bedre måling af den oplevede performance på systemerne 

• Ingen må komme i klemme som følge af manglende overblik og fejl i IT-systemer 

 

 

Frist for indsendelse af fællesskemaet 

Landbrug & Fødevarer kan konstatere, at der i høringsmaterialet lægges op til, at fristen for 

indsendelse af fællesskemaet fastlægges til fredag den 16. april 2021, jf. § 7 stk. 1. Hvis 

ansøgningsperioden begynder som forventet den 1. februar 2021, vil den samlede 

ansøgningsperiode være på 52 arbejdsdage.  
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Det er mindst to dage mindre end det har været tidligere år, bort set fra 2019 og 2020, hvor fristen 

har været rykket til at ligge lidt tidligere pga. helligdage i påsken.  

 

Tidligere har det været normal praksis, at ansøgningsfristen har ligget omkring den 20-21. april. 

Sammenholdes dette med, at ansøgningsfristen de senere år har været udsat, primært pga. 

problemer IT-udfordringer med ansøgningssystemet, virker det meget urealistisk at fastsætte fristen 

til dette tidlige tidspunkt. Landbrug & Fødevarer vil derfor stærkt appellere til, at fristen rykkes til et 

senere tidspunkt. Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at der generelt bør indbygges en 

mekanisme der sikrer udskydelse af fristen, hvis der er er nedbrud på systemet, og hvor det 

samtidig sikres, at det ikke får betydning for tidspunktet for udbetalingen af landbrugsstøtten. 

 

Frist for indsendelse af tilsagnsskemaer 

Der lægges i høringsmaterialet op til, at fristen for indsendelse af tilsagnsskemaer bliver senest den 

22. december 2021, jf. §10, stk. 2.  

 

Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte lejligheden til at gentage, at i forhold til ansøgningsfristen, 

så er tilbagemeldingen fra en lang række erfarne 

konsulenter, at en ansøgningsfrist bør være ved midnat 23.59.59 – som det plejer at 

være – fremfor kl. 11:59:59.  

 

Derudover vil Landbrug & Fødevarer gerne henvise til høringssvaret fremsendt til 

Landbrugsstyrelsen den 7. oktober 2020 vedrørende ændringer for tilsagnsansøgningsrunden for 

2020. Disse bemærkninger er også gældende for 2021. 

 

Det er vigtigt, at der implementeres endnu flere forbedringer af tilsagnsskemaet til 2021, og at 

sagsbehandlingspuklerne nedbringes, så det er muligt for ansøgere at se opdaterede oplysninger 

om tilsagn i systemerne, både når der skal søges om nye tilsagn og når der skal søges om 

udbetaling af tilsagn. Manglende og ikke opdaterede oplysninger øger risikoen for fejl betydeligt, og 

det er vigtigt, at der ikke er ansøgere der kommer i klemme på den baggrund. 

 

Frist i forbindelse med monitorering 

Det fremgår af § 7, stk. 4, at ændringer vedrørende anvendelsen af landbrugsparceller som sker i 

forbindelse med monitoreringskontrollen, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest mandag 

den 25. oktober 2021. Belært af årets erfaringer med monitoreringskontrollen, hvor fristen den 25. 

oktober var en søndag, mener Landbrug & Fødevarer det er mest hensigtsmæssigt, at det sikres, 

at der ligger mindst to hverdage lige op til fristen, hvor det er muligt at få fuld support fra 

Landbrugsstyrelsen, hvis der opstår problemer. På den baggrund vil Landbrug & Fødevarer foreslå, 

at fristen i 2021 rykkes til tirsdag den 26. oktober. 

 

Indtegning af arealer i tilsagnsskemaets markkort 

Reglerne for indtegning af arealer i tilsagnsskemaets markkort fremgår af bekendtgørelsens kapitel 

8. På nuværende tidspunkt håndteres indtegningen således, at der er et særskilt markkort, der 

knyttes til ansøgning om tilsagn til økologisk arealtilskud, og der skal ligeledes tilknyttes et særskilt 

markkort til ansøgningen om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer.  

 

Det er tæt på det umuligt for ansøgerne og deres konsulenter at holde styr på marker og tilsagn, 

når de ikke kan tegnes i samme kort. Derfor vil Landbrug & Fødevarer kraftigt opfordre til, at det 

fremadrettet bliver muligt at indtegne både arealer, hvor der søges om tilsagn om økologisk 

arealtilskud og arealer, hvor der søges om pleje af græs- og naturarealer i samme markkort til 

tilsagnsskemaet. 



Side 3 af 3 

 

  

 

 

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har uddybende spørgsmål til ovenstående.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Bæredygtighed, Miljø og EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


