
Kommentarer fra Landbrug & Fødevarer til udkast til Vejledning om randzo-
ner og kompensation (kap. 9 og frem) 
 

Kommentarerne fremgår af nedenstående skema. Hvis kommentarerne giver anledning til spørgsmål er I 

velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Side Afsnit 

nr. 

Tekst Kommentarer til tekst 

17 9.2.1 Du kan få kompensation for 

randzoner, der lever op til 

betingelserne for støtte i 

ordningen Enkeltbetaling 

Teksten bør suppleres med, at arealer der kan opnå 

Enkeltbetaling på baggrund af undtagelsesbestem-

melsen i art. 34 også er berettiget til kompensation. 

Inkl. beskrivelse af hvad der kræves for at art. 34 kan 

finde anvendelse. Alternativt skal det stå i særskilt 

afsnit. 

18 9.3 Høj sats:…Enkeltbetaling, 

herunder arealer…” 

 

Herunder skal erstattes af ”og” eller ”eller” 

 

18 9.3 Kompensationens størrelse 

er afhængig af, hvordan 

arealet ”er” 

”er” skal erstattes af ”var” 

18 9.3 Hvis din markblok er udvidet 

siden 2011… 

Hvad er begrundelsen for det? 

19 9.4.1 Bemærk at en randzone kan 

være fejlagtigt udlagt selv 

om den fremgår af NaturEr-

hvervstyrelsens kompensa-

tionskort (se afsnit neden-

for). 

Det bør dog give ”god tro”, i forhold til eventuelle ube-

hageligheder jf. afsnit 10, hvis randzonen var fejlagtigt 

udlagt på kompensationskortet.  

19 9.4.1 Du kan modtage kompensa-

tion for arealer, hvor der 

ifølge randzoneloven skal 

være randzoner, og som 

samtidig fremgår som rand-

zoner på kompensationskor-

tet. 

Men ikke, hvor der ifølge loven skal være, men hvor 

det ikke fremgår af kortet. På trods af muligheden for 

at ændre kortet, virker det urimeligt, at kortet ikke er 

bindene i den ene henseende, men er det i den an-

den. 

 

Sætningen bør flyttes op øverst i afsnittet ”kompensa-

tionskortet”, da det beskriver klart hvor man er beretti-

get til kompensation. 

20 9.4.1 Ændring af kompensations-

kort: 

I starten af 2013 vil du kunne 

anmode om ændring af kor-

tet i forbindelse med ansøg-

ningsrunden 2014. 

Det bør klart fremgå af vejledningen hvornår man kan 

lave rettelser til ansøgningsrunden i 2014 (hvad me-

nes der med starten af 2013?). Ændringerne bør kun-

ne laves i hele ansøgningsrunden 2013, og gerne 

hele året. 

 

De indsendte randzoneindtegninger i ansøgningsrun-

den 2013 bør automatisk være ændringsanmodninger 

til kompensationskortet. 



21 9.4.2 Du kan læse mere om frem-

gangsmåden i kapitel X i 

Vejledning til Fællesskema 

2012. (udelad resten af sæt-

ningen) 

 

21 9.4.4 Krav om gødningsplanlæg-

ning 

Hvorfor er afsnittet med? Der står ikke andet end hvad 

der er pligt til i forhold til gødningsreglerne. 

22 9.4.6 - betragtes randzonen som 

udgangspunkt som dyrket 

med samme afgrøde 

”udgangspunkt” bør slettes 

22 9.4.6  Det fremgår ikke klart og tydeligt hvilke GLM-krav der 

gælder til hvilke arealer. Brug evt. beskrivelsen fra pkt. 

9.2.1: ”Som udgangspunkt anses randzonen som et 

udyrket landbrugsareal og skal leve op til reglerne 

herfor….….” 

 

For forståelsens skyld, ville det være godt med en 

oversigtstabel med afgrøde/afgrødekode, anvendelse 

af arealet og tilhørende GLM-krav. 

22 9.5.1 Andet afsnit 

 

To steder foreslås teksten "Krav(et) om, at der ikke 

må sprøjtes, gødskes eller dyrkes" ændret til "forbud 

mod sprøjtning, gødskning og dyrkning". Det bemær-

kes, at det ikke vil udgøre en forpligtelse svarende til 

randzonerestriktionen, hvis der alene er forbud mod 

gødskning eller sprøjtning eller dyrkning. Restriktionen 

bliver kun ”tilsvarende”, hvis den omfatter forbud mod 

alle tre forhold 

 

Hvilken bestemmelse, danner grundlag for vejled-

ningsteksten? 

 

Såfremt der er bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 12, er 

det afgørende, om der er tale om forbud mod dyrkning 

eller anden jordbehandling, jf. det tidligere høringsud-

kast, og ikke om der er forbud mod sprøjtning og 

gødskning. I så fald skal der alene stå dette i vejled-

ningsteksten.  

23 9.5.2 Som nævnt under punkt 8 

 

Hvor er punkt 8? Er det kapitel/afsnit 8? 

23 9.5.2 Bemærk dog, at du kan sø-

ge om kompensation, hvis 

dispensationen vedrørende 

bekæmpelse af invasive 

eller giftige arter. 

Vedrørende skal ændres til vedrører 

23 9.5.3 Som nævnt under punkt 6 

 

Brugen af ordet ”punkt” går 

Hvor er punkt 6? Er det kapitel/afsnit 6? 



videre, det bør erstattes af 

kapitel eller afsnit. 

23 9.5.3 Som nævnt under punkt 6 

kan du ikke søge kompensa-

tion for bortreducerede area-

ler, jf. 5 pct.-reglen. Hvis du 

får reduceret din randzone-

bredde, er det altså udeluk-

kende den endeligt fastlagte 

randzone, som du kan søge 

om kompensation for. 

Men kan landmanden tillade sig at så dem til, inden 

tilladelsen foreligger? Hvis ikke, så er der jo et areal, 

der hverken kan dyrkes eller opnå tilskud i det første 

tilskudsår. 

27 9.7.2 Gødningsplanperioden star-

ter og slutter 

Der bør stå ”planperioden 2012/13 starter”, og ”plan-

perioden 2012/13 slutter” for ikke at indføre nye ter-

mer. 

27 9.7.2 Betingelserne for de støtte-

berettigede arealer skal væ-

re opfyldt 

Fra denne dato/hele kalenderåret – vel ikke bare den-

ne dag? 

27 9.7.2 21. maj 2013. Sidste frist for 

forsinket indsendelse af 

Fællesskemaet 

Indsæt ”forsinket” 

27 9.7.2 1. november Bør tilføjes ”for 2014” 

29 10.2.1 Der dog indføres en baga-

telgrænse 

Det bør fremgå, hvad bagatelgrænsen er 

30 10.2.1 Hvis du vi ikke ”du” skal fjernes 

29 10.2.2 Kontrolbesøg foretages 

uanmeldt eller med et kort 

varsel på højst 48 timer. 

Hvorfor det? Retssikkerhedsloven angiver minimum 

14 dages varsel, med mindre der er frygt for at formå-

let med kontrollen bringes i fare. Her kan landmanden 

dårligt nå at retablere et udyrket plantedække på 

randzonerne. Uanmeldt eller max 48 timer ligner en 

overtrædelse af retsikkerhedsloven. 

30 10.2.2 Konsekvensen kan være, at 

den direkte støtte siden 

2005 og landdistriktsstøtten 

siden tilsagnets start kan 

kræves tilbagebetalt. 

Hvad er hjemlen hertil? Hvordan kan EB-støtten for 8 

år kræves tilbagebetalt på baggrund af overtrædelse 

af et nyt regelsæt? 

30 10.2.2 Kan en kontrol ikke gennem-

føres på grund af forhold, 

som du er årsag til, vil din 

ansøgning om kompensation 

for 2013 blive afvist. 

Afvisning kræver iht. KFO1122/2009 art. 26, stk 2. en 

aktiv forhindring af kontrolbesøget. Denne formulering 

er for vidtgående. 

30 10.2.2 Vi sender dig et kontrolresul-

tat senest 10 arbejdsdage 

efter kontrollens afslutning. 

Det kan dog ske, at fristen 

ikke overholdes… 

Landmanden bør altid have et kontrolresultat enten i 

forbindelse med kontrolbesøget eller senest 10 dage 

derefter. Såfremt fristen på 10 dage ikke overholdes, 

så bør der sendes et foreløbigt kontrolresultat, så 

landmanden kan være informeret. 

30 10.2.4 Bemærk, at resultatet af 

kontrollen vil kunne danne 

Men da kun, hvor der er tale om overtrædelser af 

støttebetingelser for EB-ordningen?! 



grundlag for en genoptagel-

se af tidligere års ansøgnin-

ger om Enkeltbetaling og 

andre ordninger med risiko 

for tilbagebetaling af støtte 

og inddragelse af eventuelt 

uberettiget tildelte betalings-

rettigheder. 

31 10.2.5 Dot 2 Ved fejl i kompensationskortet, bør det komme ansø-

ger til gode i forbindelse med sagsbehandlingen, da 

der er søgt i god tro. 

 

 

 

- er der et ”eller” for meget i sidste linje, og dårlig for-

mulering. 

31 10.2.5 Hvis det opmålte areal med 

høj sats, hvor betingelserne 

er opfyldt, er større end det 

ansøgte areal med høj sats, 

kan der kun opnås høj sats 

på det ansøgte areal. 

Hvad er egentlig baggrunden for det? Hvis arealet er 

til stede og berettiget til at få støtten. Det minder om 

EU-regler. 

33 Skema Beregning af tilskud Burde vel være beregning af ”kompensation” 

    

    

 

Bemærkning til del af vejledning der ikke er i høring.  
 

Side Afsnit 

nr. 

Tekst Kommentarer til tekst 

5 3.2 Bemærk at det ikke er alle vandløb, der er om-

fattet af vandløbslovens bestemmelser, der 

udgør vandløb i ”vandløbslovens forstand”, og 

at randzoneloven omfatter vandløb i ”vandløbs-

lovens forstand”. 

Du kan læse mere om vandløb og vandløbslo-

ven på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Lidt forvirrende tekst. Over-

vej nødvendigheden af at 

henvise til Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

6 3.3.1 Søer omfattet af naturbeskyttelsesloven frem-

går normalt af Danmarks Miljøportal. Du kan i 

tvivlstilfælde spørge din kommune, om søen er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hvis 

det er tilfældet, og søen samtidig er over 100 

m2, vil søen også være omfattet af randzonelo-

ven. 

Det er forvirrende, at der 

henvises til Naturbeskyttel-

seslovens § 3, da dette ifølge 

den indledende tekst til afsnit 

3.3 ikke har nogen indflydel-

se på om en sø er omfattet 

af randzoneloven eller ej.  

 

 

 



Med venlig hilsen  

 

Karen Munch Mortensen 

Erhvervspolitisk konsulent  

Landbrug & Fødevarer 

 

E  kmm@lf.dk 

M 4129 9228 
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