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Høringssvar om økologisk arealtilskud
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. bekendtgørelsen om økologisk
arealtilskud (j.nr. 20-122232-000015)
Det fremgår af høringen, at den gældende bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 er ændret otte
gange, og at Landbrugsstyrelsen på den baggrund har besluttet at udstede en ny bekendtgørelse,
der skal afløse den gældende.
Landbrug & Fødevarer bakker op om sammenskrivningen af alle ændringer i en ny og samlet
bekendtgørelse. Man kunne med fordel også have gjort det tidligere, da bekendtgørelser bliver
uoverskuelige i takt med, at der laves mange ændringer til en bekendtgørelse, der gælder for en
række flerårige tilsagn.
Indførelse af mulighed for at rette op på fejl, der opstår som følge af problemer med
ansøgningssystemerne
Ansøgere om tilsagn og udbetaling af økologisk arealtilskud har siden indførelsen af et nyt
ansøgningssystem i 2019 været ramt af meget store udfordringer. Der er flere og flere ansøgere,
der kommer i klemme og mister tilskud som direkte følge af, at ansøgere og deres konsulenter ikke
kan være sikre på, at de får et retvisende og opdateret overblik over deres egen sag i
Landbrugsstyrelsens ansøgningssystemer inden for de frister, som ansøgerne er forpligtede til at
overholde.
Landbrug & Fødevarer vil stærkt opfordre til, at der indsættes en bestemmelse i den nye
bekendtgørelse, der gør det muligt for ansøgere, at rette op på fejl eller manglende indsendelser i
de tilfælde, hvor det er problemer med ansøgningssystemet, der resulterer i at ansøgere begår fejl
og misser deadlines. Fællesskemaet 2021 er ikke opdateret med alle tilsagn og i forhold til alle
producentskifter inden ansøgningsfristen. Der bør derfor være muligt for ansøgerne at kunne
indsende en ansøgning efter fristens udløb, såfremt det senere viser sig, at man som ansøger har
glemt noget og det ikke har fremgået korrekt af Landbrugsstyrelsens systemer.
Landbrug & Fødevarer har også henvendt sig direkte til Fødevareministeren angående dette.
Landbrug & Fødevares viceformand Lone Andersen og økologiformand Hans Erik Jørgensen har i
brev den 26. marts 2021 opfordret til, at der fra Fødevareministeriets side stilles en garanti for at
ansøgere ikke kommer i klemme som følge af fejl, der skyldes, at der ikke har været et fuldstændigt
eller retvisende ansøgningsgrundlag om økologisk arealtilskud og plejegræstilskud.
Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at man afsøger mulighederne for at udvise fleksibilitet. For
eksempel med henvisning til artikel 4 i EU’s gennemførelsesforordning 809/2014, der giver
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støttemodtagere mulighed for at korrigere og tilpasse støtteansøgninger m.m. når som helst efter
indgivelsen, hvis der foreligger indlysende fejl, som den kompetente myndighed – altså
Landbrugsstyrelsen – anerkender. Det er urimeligt, at det er ansøgerne, der alene skal bære
ansvaret for og betale konsekvenserne for, at Landbrugsstyrelsens forvaltning er utilstrækkelig.
Hurtige og effektive udbetalinger
Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte anledningen til endnu en gang at gentage, at det er helt
afgørende, at ansøgningssystemerne i Landbrugsstyrelsen bidrager til – og ikke hindrer – at
udbetaling af økologisk arealtilskud sker hurtigt og effektivt startende fra den 1. december.
Udbetalinger af økologisk arealtilskud har desværre været ramt af forsinkelser i en årrække. Der er
derfor behov for, at der indføres en mulighed for at lave acontoudbetalinger i de tilfælde, hvor
Landbrugsstyrelsen ikke når EU’s mål og egne mål. Det bør også afspejles i bekendtgørelsen. Det
bemærkes, at der fortsat er en række 2019-ansøgere, der ikke har fået udbetalt det fulde beløb
endnu. Og det på trods af at EU’s frist og Landbrugsstyrelsens egne mål var, at tilskuddet skulle
være udbetalt pr. 30. juni 2020.
Producentskifter
Indsendelse af ansøgninger om producentskifter bør håndteres hurtigt og effektivt. Behandlingen
bør være digital. Der bør gives en advarsel, såfremt ansøgeres handlinger eller manglende
handlinger leder til bortfald af tilsagn frem for automatisk bortfald uden advarsel.
Tilsagnsperioden afkortes
Tilsagnsperioden for ansøgninger i 2021 bliver 3-årige frem for 5-årige pga. EU’s
overgangsbestemmelser. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for 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.
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