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Høringssvar ang. vejledning om økologisk arealtilskud (Journalnummer 21-2321000033)
Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. Landbrugsstyrelsens høring af
vejledning om økologisk arealtilskud. Høringssvaret er lavet med fagligt input fra Innovationscenter
for Økologisk Landbrug.
Det fremgår af Landbrugsstyrelsens høringsbrev, at der er få ændringer til vejledningen. Der står i
høringsbrevet, at ændringerne handler om, at det ikke er muligt at søge nye basistilsagn om
økologisk arealtilskud i 2022 eller senere, men at ansøgere dog kan tilføje tilsagn om tillæg for
reduceret kvælstoftilførsel og frugt/bærtillæg til eksisterende basistilsagn.
Landbrug & Fødevarers høringssvar ligger i forlængelse af høringssvar fra Landbrug & Fødevarer
fra den 25. oktober 2021 om bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske
tilsagnsskemaer. Bekendtgørelsen om økologisk arealtilskud har ikke været sendt i høring siden
foråret 2021, og Landbrug & Fødevarer har derfor ikke haft mulighed for at fremsende høringssvar
herom i forhold til 2022. På den måde er det lidt specielt, at vejledningen sendes i høring inden
bekendtgørelsen er sendt i høring. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til at vejledningen sendes i
høring på ny før ansøgningsrunden om tilføjelse af nye tillæg åbner 1. juli 2022 frem til 30.
september 2022 (jf. vejledningens kapitel 11)
2022 som overgangsår
2022 markerer overgangen fra den eksisterende landbrugspolitik, hvor økologisk arealtilskud er en
flerårig tilsagnsordning i søjle 2 til fremtidens landbrugspolitik, hvor økologisk arealtilskud er en etårig støtteordning i søjle 1 fra 2023. Der savnes i vejledningen en langt klarere kommunikation om
denne overgang og konsekvenser og håndtering heraf.
Det foreslås konkret, at der indsættes et helt nyt afsnit i vejledningen, der hedder overgang til
økologisk arealtilskud som et-årig tilskudsordning fra 2023.
Information om økologitilskud fra 2023 og frem og samspil med andre ordninger
Der er behov for klar kommunikation fra Landbrugsstyrelsen om, hvordan tilsagn om økologisk
arealtilskud kommer til at fortsætte efter 2023, når en ny landbrugspolitik træder i kraft, og det er
afgørende, at ordningen kommer til at køre godt og stabilt med IT-systemer, der virker og sikrer
rettidige udbetalinger både for 2022 og fremover efter 2023.
Der savnes i den forbindelse desuden en generel beskrivelse i vejledningen af, hvordan
støttebetingelserne i de eksisterende flerårige tilsagn med økologisk arealtilskud kommer til at spille
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sammen med kommende nye støttebetingelser for grundbetaling og kommende nye etårige
tilskudsordninger i søjle 2.
Information om overgang mellem ordninger med forskellige tidsperioder
Der er også behov for en præcisering af overgangen mellem en flerårig tilsagnsordning, der gælder
fra 1. september til 31. august til en etårig støtteordning, der følger kalenderåret. I den forbindelse
er der behov for at sikre, at alle de landmænd, der har påbegyndt en økologisk omlægning i
perioden 2.september 2021 til 1. januar 2022 kan blive omfattet af omlægningstilskud i
tilskudsordningen, der skal søges i 2023.
Information om tillæg til eksisterende tilsagn i 2023 og 2024
Der bør også tilføjes information om, at ansøgere med eksisterende flerårige tilsagn i 2023 og 2024
også kan tilføje nye tilsagn om tillæg i 2023 og 2024 og med hvilken skæringsdato.
Behov for klart overblik over egen sag før ansøgningsrunden 2022 åbner
I kapitel 12, står der, at der er frist for anmodning om udbetaling af eksisterende tilsagn den 22.
april 2022. Det er i den forbindelse helt afgørende at alle ansøgere har et klart overblik over tilsagn i
ansøgningssystemet, og at dette er klart fra ansøgningsrundens start den 1. februar 2022.
Landbrugsstyrelsen bør på Landbrugsstyrelsens tilskudsguide løbende opdatere status for hvor
mange tilsagn, der mangler sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen under ansøgningsrunden.
Om bortfald af tilsagn – hensyntagen til om ansøger har haft opdateret ansøgningsgrundlag
til rådighed i Landbrugsstyrelsens IT-systemer
Det fremgår af kapitel 15.1, at et tilsagn om tilskud som udgangspunkt vil bortfalde, hvis du som
ansøger ikke overholder fristen for at indsende Fællesskemaet. Ansøgningsrunden om nye tilsagn
for 2021 var ramt af store IT-udfordringer og Landbrugsstyrelsen forventes ikke at være klar med
tilsagn til ansøgningsrundens start den 1. februar 2022. Måske heller ikke med alle tilsagn inden
fristen den 22. april 2022. Landbrugsstyrelsen bør tage højde for om ansøgere har haft en fuldt
oplyst ansøgningsgrundlag under hele ansøgningsrunden, såfremt de kommer til at begå fejl.
Ansøgere bør ikke straffes med bortfald, når årsagen til en manglende indsendelse af en
udbetalingsanmodning er Landbrugsstyrelsens manglende tilsagnsgivning inden
ansøgningsrundens start (eller ligefrem slutning).
Ændringer i Landbrugsstyrelsens kontrol som følge af Rigsrevisionens kritik fra maj 2021?
Landsbrugsstyrelsen blev i maj 2021 kritiseret af Rigsrevisionen for manglende kontrol af
bagvedliggende ejerforhold hos ansøgere om landbrugsstøtte. Såfremt denne kritik har relevans for
økologisk arealtilskud, bør Landbrugsstyrelsens håndtering af kritikken fremgå klart af vejledningen
forud for en ny ansøgningsrunde, så ansøgere har fuld klarhed over hvordan Landbrugsstyrelsen
evt. justerer kontrolpraksis inden de går ind i en ny ansøgningsrunde.
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§3-registeringer
Landbrug & Fødevarer vil fortsat opfordre til at processen omkring opdatering af §3-registreringer
optimeres, da der fortsat går alt for lang tid fra en rettelse af en evt. fejlregistrering hos kommunen
bliver foretaget, til det er opdateret i Landbrugsstyrelsens systemer.
Med venlig hilsen
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