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Landbrugsstyrelsen
Miljø & Biodiversitet
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Sendt pr. mail til miljobio@naturerhverv.dk

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om økologisk arealtilskud 2021
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. vejledningen om
økologisk arealtilskud for 2021, der blev sendt i høring den 4. december 2020 med
journalnummer j.nr. nr. 20-2321-000033. Høringssvaret ligger i forlængelse af
høringssvaret til ordningens bekendtgørelse, der blev sendt til Landbrugsstyrelsen den
9. oktober 2020.
Vejledning bør give svar på, hvordan man opnår overblik over sin sag
Som det blev nævnt i høringssvaret til bekendtgørelsen om økologisk arealtilskud
2021, så er det helt afgørende, at Landbrugsstyrelsen IT-systemer til ansøgning om
tilsagn, udbetalinger via fællesskemaet og producentskifter (der bør behandles digitalt)
er fuldt funktionsdygtige, opdaterede med alle relevante data og åbner som planlagt og
virker fra åbning til ansøgningsfrist.
Det udgør en helt særlig udfordring, når ansøgere om tilskud har svært ved at opnå
overblik over deres sag, når fx producentskifter ikke er opdaterede eller dele af
sagsflowet er på papir i stedet for elektronisk eller er forsinket. Det bør fremgå af
vejledningen, hvordan man som ansøger opnår et fuldt og opdateret overblik over sin
sag (eksisterende tilsagn, tilsagn der udløber, opdateret kortgrundlag og
producentskifter – herunder igangværende producentskifter). Det er afgørende med
dette overblik for at kunne opfylde de frister, som der stilles og for at undgå at begå fejl
af administrativ karakter med potentielt store økonomiske konsekvenser.
Mulighed for at rette op på fejl i ansøgninger
Såfremt der begås fejl, som bunder i, at Landbrugsstyrelsens systemer ikke giver
ansøgeren et samlet og opdateret overblik, så bør Landbrugsstyrelsen – også i 2021 –
indrette reglerne på en måde, der giver ansøgerne mulighed for at rette op herpå.
Landbrug & Fødevarer vil opfordre til at dette emne berøres i vejledningen.
Tilsagnsperiode på 3 år
Det fremgik af høringen til bekendtgørelsen, at 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 EUregler i overgangsperioden. Der savnes dog information om denne del i vejledningen.
Vi står i en situation, hvor de nye fem- årige tilsagn, der indgås i 2020 kommer til at
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gælde et år længere end de nye tre-årige tilsagn, der indgås i 2021. Det er kun med til
at øge kompleksiteten på området, at man nu parallelt skal arbejde med flere
forskellige tilsagnslængder. Emnet bør derfor berøres i vejledningen.
Timing af ansøgning om tilsagn
Det er fortsat et ønske fra konsulenter, der arbejder med ordningen, om at man kan
søge om tilsagn langt tidligere end i dag. Det er derfor beklageligt, at der fortsat i 2021
lægges op til at man skal søge i november-december – efter tilsagnene skal indgås, da
de jo vil skulle gælde fra 1. september 2021.
Proces omkring §3-registreringer
Processen omkring opdatering af §3-kortgrundlag bør optimeres, da der fortsat går alt
for lang tid fra en rettelse af en evt. fejlregistrering hos kommunen bliver foretaget, til
det bliver anerkendt i Landbrugsstyrelsens systemer. Dvs. kun ansøgere, der har fået
opdateret kortgrundlaget hos kommunen inden 1. november 2020 vil kunne anvende
dette kortgrundlag til den kommende ansøgningsrunde i 2021. Hvis man får rettet en
registrering i starten af 2021, så burde den kunne gælde for de ansøgninger, der skal
gælde fra 1. september 2021.
Finansiering
Der er behov for en klar udmelding om, hvorvidt alle ansøgere kan forvente at opnå
tilsagn i 2021. Det bør adresseres i vejledningen. En klar udmelding herom er ikke
mindst vigtig, da Landbrugsstyrelsen har valgt fortsat at gennemføre
ansøgningsrunden om nye tilsagn efter 1/9-2021, da støttebetingelserne jo vil skulle
opfyldes fra den 1/9-2021.
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