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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: landbrugsstøtte-geodata@lbst.dk og maddre@lbst.dk 

 

Journalnummer: 21-1221-000002 

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

tilsagnsskemaer 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers bemærkninger til de ændringer til 

ansøgningsskemabekendtgørelsen, som er sendt i høring. Høringssvaret er udarbejdet i 

samarbejde med SEGES. 

 

De to foreslåede ændringer i bekendtgørelsen vedrører dels ansøgningsfristen for fællesskemaet i 

2022 og dels, at der indføres en ansøgningsfrist for den nye landdistriktsordning ”tilskud til 

ekstensivering med slæt”. Høringssvaret indeholder bemærkninger til disse to ændringer samt en 

række supplerende bemærkninger vedrørende blandt andet økologisk arealtilskud, IT-performance, 

brugerinddragelse, udbetalinger m.v. 

 

Frister for fællesskemaet 2022 

Ansøgningsrunden for EU-støtte har siden 2019 været afkortet med 4-5 dage og fristen har ligget 

den 16. eller 17. april. Nu foreslår Landbrugsstyrelsen at forlænge ansøgningsrunden næste år, så 

fristen bliver den 22. april. Dermed er vi tilbage på niveau med længden på ansøgningsrunden fra 

før 2019.  

 

Fristforlængelsen skal ikke mindst ses i lyset af, at der de senere år har været brug for en 

udskydelse af fristen som følge af IT-problemer. For eksempel kunne systemet ikke holde til den 

meget intense belastning, der var frem mod den 17. april i år, og derfor blev det nødvendigt at 

udskyde fristen. 

 

Overordnet set mener Landbrug & Fødevarer det er positivt, at Landbrugsstyrelsen nu tager 

konsekvensen og forlænger fristen, så vi kommer tilbage til niveauet fra før 2019. Det allervigtigste 

er imidlertid, at Landbrugsstyrelsens systemer virker. Hvis de ikke virker, kan det også blive 

nødvendigt at udskyde fristen i 2022, selvom den nu ligger senere end den har gjort de sidste tre 

år. Helt generelt bør der indføres en automatik, så fristen automatisk udskydes, hvis der er IT-

problemer. 

 

Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at ansøgningsrunden bør starte tidligere end 1. februar. 

 

Ny ordning: Ekstensivering med slæt 

I forhold til inkluderingen af frister for den nye landdistriktsordning til ekstensivering med slæt, er det 

meget vigtigt, at IT-understøttelsen af denne ordning er grundigt testet for brugervenlighed og i 

forhold til, at tilføjelsen af ordningen til fællesskemaet ikke får betydning for fællesskemaets 

performance, hverken under normal drift eller i spidsbelastningsperioder.  Det er vigtigt, at 

ansøgeren præsenteres for et fuldt oplyst ansøgningsgrundlag, og at eventuelle fejl i IT-systemet 

eller de understøttende kortlag ikke kommer ansøgeren til skade. I den forbindelse foreslås det, at 
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der snarest tages en drøftelse i teknikergruppen vedrørende det tekniske setup omkring 

ansøgningsprocessen, så det sikres, at ansøgningsprocessen kommer til at køre gnidningsfrit.  

 

Økologisk arealtilskud 2022 

Det fremgår af §1 i ansøgningsskemabekendtgørelsen, at bekendtgørelsen også omhandler 

ansøgning om tilsagn til økologisk arealtilskud og plejegræstilskud i 2022. 

 

Bekendtgørelsen forholder sig ikke til, at økologisk arealtilskud overgår til at blive et eco-scheme i 

2023 – og at økologisk arealtilskud som landdistriktsordning i 2022 derfor udgår – jf. 

Landbrugsstyrelsens høring af landdistriktsprogrammet for 2022. 

 

It-performance 

Helt overordnet er det meget vigtigt, at de IT-systemer, der understøtter de ansøgningsskemaer og 

processer, som beskrives i denne bekendtgørelse, er velafprøvede og gennemtestede før de tages 

i brug, således at systemerne virker gennem hele ansøgningsrunden for både fællesskemaet og for 

tilsagnsskemaet.  

 

Det er ekstremt belastende for både landmænd og rådgivere, når systemerne ikke fungerer, og når 

de ikke indeholder et fuldstændig opdateret ansøgningsgrundlag. Det reducerer risikoen for fejl i 

ansøgningerne betydeligt, og arbejdsprocesserne bliver meget uhensigtsmæssige, når det bliver 

nødvendigt at skulle have fat i den samme ansøgning mange gange for at kunne færdiggøre den.  

 

Introduktionen af det nye Tast selv i efteråret 2021 er, set fra brugernes side – dvs. landmænd og 

konsulenter, desværre et eksempel på at manglende brugertest har betydet voldsomt mange fejl i 

IT-systemerne, og dermed i mange tilfælde har krævet ekstremt stort tidsforbrug for simple 

ændringer til indsendte fællesskemaer og GKEA-skemaer. Det gælder både 

uhensigtsmæssigheder i skemaerne, problemer med at tilgå fuldmagter, manglende 

kvitteringsbreve og nedbrud i f.eks. IMK.  

 

Oplevelsen hos brugerne, er desværre derudover, at indsendte fejlmeddelelser til IT-systemet ikke 

altid tages tilstrækkeligt seriøst, så fejlen bliver løst ved først indsendte fejlmeddelelse.  

 

En lang række konsulenter der arbejder med indsendelse af ansøgning om ØA og PLG, er her 5-6 

uger før ansøgningsfristen dybt bekymrede for, om de kan nå at få indsendt alle ansøgninger inden 

fristen 3. december 2021, på grund af IT-systemets ringe performance i den første del af 

ansøgningsperioden. Oplevelsen er et meget langsomt og meget ustabilt ansøgningssystem, hvor 

man jævnligt bliver smidt af systemet.  

 

Derudover er det vigtigt, at systemerne kører hurtigt og uden nedbrud, også i 

spidsbelastningsperioder. Landbrug & Fødevarer følger den nuværende ansøgningsrunde for 

tilsagnsskemaet og de kommende ansøgningsrunder i 2022 meget tæt og vil meget gerne have en 

god og konstruktiv dialog med Landbrugsstyrelsen om fremskridt og udfordringer undervejs, så den 

bedst mulige afvikling af ansøgningsrunderne finder sted.  

 

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse gerne kvittere for den løbende dialog på ugentlig basis, 

der blev gennemført under ansøgningsrunden i foråret 2021 med et stort ønske om at denne dialog 

fortsætter i 2022. Det er også ekstremt vigtigt med en kontinuerlig dialog om IT-systemerne i de 

teknikerfora, der eksisterer i dag, som fx teknikergruppen og ekspertgruppen for økologisk 

arealtilskud og plejegræsordningen. 

 



Side 3 af 4 

 

  

Brug for undtagelsesbestemmelser, når systemerne fejler 

Der har været løbende været diverse driftsmæssige udfordringer med Landbrugsstyrelsens 

selvbetjeningsplatform Tast Selv. Det giver konkret anledning til følgende forslag om yderligere 

ændringer: 

 

L&F foreslår, at der indføres en undtagelsesbestemmelse for de tilfælde, hvor IT-systemerne fejler, 

herunder en dispensation for frister i de tilfælde, hvor IT-problemer forhindrer ansøgerne i at 

opfylde forpligtelser. 

 

Det gælder for eksempel i forhold til betingelserne i § 4 og § 5 omkring registrering af ændringer i 

markblokke, ændringer i fællesskema samt ændringer i tilsagnsskemaer, og i forhold til § 11, hvor 

der står der at tilsagnsskema og ændringer, der ikke indsendes via Tast Selv ikke anses som 

modtaget. 

 

Der står i § 11 stk. 3, at kommunikation fra Landbrugsstyrelsen til ansøgerne følger ansøgernes 

brugerindstillinger i Tast Selv. Det er vigtigt, at brugerindstillingerne er nemme at gå til, og at det er 

muligt at få en advarsel, såfremt brugerindstillingerne ikke er hensigtsmæssigt indstillet. Også her 

bør der være en mulighed for at rette op på evt. fejl, hvis man har skiftet konsulent, hvis 

mailadresser er tastet forkert eller andet. 

 

Vigtigt med overblik over egne sager og oplysninger 

Det bør altid være nemt for ansøgerne at opnå et retvisende overblik over deres egen sag.  

Det er vigtigt at landmænd og konsulenter på ethvert tidspunkt har et samlet og opdateret overblik 

over bedriftens tilsagn (eksisterende tilsagn, tilsagn der udløber, opdateret kortgrundlag og 

producentskifter – herunder igangværende producentskifter), betalingsrettigheder m.v.  

 

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 give ansøgerne mulighed for at rette op herpå. 

 

Overblikket bliver ikke mindre vigtigt, når vi går ind i en periode fra 2023 og frem, hvor økologer kan 

have tilsagn og eco-schemes på samme tid, og hvor det vil være muligt at kombinere flere 

forskellige arealordninger på samme areal på samme tid. 

 

Hurtige udbetalinger 

Landbrug & Fødevarer vil gerne benytte anledningen til endnu en gang at gentage, at det er helt 

afgørende, at Landbrugsstyrelsens systemer sikrer hurtig og effektiv udbetaling af arealordninger 

startende fra den 1. december og i overensstemmelse med ambitiøse udbetalingsmål. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Det fremgår af høringen, at bekendtgørelsen ikke vurderes at være relevant for principperne om 

agil erhvervsrettet regulering. Landbrug & Fødevarer mener dog at princippet om sikring af mere 

brugervenlig digitalisering er yderst relevant i forhold til bekendtgørelsen og ønsker gerne en 

redegørelse for hvordan bekendtgørelsen forholder sig i dette. 

  

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Det fremgår af høringen, at det vurderes at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative 

konsekvenser for erhvervslivet. Det bemærkes dog, at det har store administrative konsekvenser, 

når IT-systemerne, der understøtter bekendtgørelsen, ikke virker efter hensigten. 
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Datoer 

Der omtales en række datoer i bekendtgørelsesteksten uden årstal. Fx 22. april og 17. maj i § 7. 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at det tydeliggøres, at det er for støttåret 2022. 

 

 

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

høringssvar. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
Maria Skovager Østergaard     Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent      Chefkonsulent 

 

Klima og EU      Klima og EU    

 


