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Høring om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og 

elektroniske tilsagnsskemaer 

Landbrug & Fødevarer sender hermed bemærkninger til de foreslåede ændringer af 

bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer 

(fællesskemabekendtgørelsen). Bemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med SEGES. 

 

Det fremgår af høringen, at fristen for indsendelse af elektroniske tilsagnsskemaer fremrykkes fra 

den 21. december til den 3. december samtidigt med at ansøgningsrundens start fremrykkes fra 1. 

november til 1. oktober. Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for denne justering. Det er positivt, 

at ansøgningsperioden kommer til at ligge tidligere end i 2020. 

 

Ansøgninger om nye tilsagn og udbetalinger af tilskud til økologi og naturpleje har været præget af 

urimeligt store udfordringer for ansøgerne og deres rådgivere, siden Landbrugsstyrelsen indførte et 

nyt ansøgningssystem i 2019. Det påpeges i høringsmaterialet, at den ændrede frist vil betyde, at 

Landbrugsstyrelsen tidligere kan begynde tilsagnsgivningen. Hertil skal Landbrug & Fødevarer 

bemærke, at det er afgørende, at alle tilsagn er givet inden ansøgningsrunden for udbetaling af 

økologisk arealtilskud og plejegræstilskud starter den 1. februar, så det er muligt at se 

tilsagnsoplysningerne, når der søges om udbetaling.  

 

Det er også vigtigt at alle producentskifter for 2021, og alle uafsluttede udbetalingssager for 2019 

og 2020 behandles så hurtigt som muligt, så ansøgere kan have et fuldt opdateret og retvisende 

overblik over eksisterende engagement med Landbrugsstyrelsen inden tilsagnsansøgningsrundens 

forventede start den 1. oktober.  

 

En rettidig afslutning fra Landbrugsstyrelsens side af udbetalingssager, producentskifter og tilsagn 

til de nævnte frister er afgørende for ansøgerne og deres rådgivere, da de har brug for et fuldt 

oplyst ansøgningsgrundlag for at kunne udfylde ansøgningerne korrekt inden for de opstillede 

frister. Både når der skal søges om tilsagn til efteråret, og når der skal søges om udbetaling af 

tilsagn til februar. Hvis ikke dette er muligt, er det helt afgørende, at Landbrugsstyrelsen påtager sig 

ansvaret for disse systemmæssige udfordringer og sikrer, at der ikke er landmænd der kommer i 

klemme som følge af et ufuldstændigt ansøgningsgrundlag. Bl.a. ved at give mulighed for, at 

ansøgerne efterfølgende – trods fristoverskridelser - kan korrigere de fejl, der måtte opstå på grund 

af et ufuldstændigt ansøgningsgrundlag i Landbrugsstyrelsens systemer. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Skovager Østergaard                                                                                    Mette Trudsø Kruse 
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