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NaturErhvervstyrelsen 

Att.: Benedikte Vedel Stassen 

Sendt pr. e-mail til: beve@naturerhverv.dk 

 

Mærket: ”j. nr. 13-80147-000002”. 

 

  

 

 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort” 

 

 

 

§3, stk 2 – ændring af ansøgningsfristen fra 21. april til 16. april og ændringsfristen fra 31. 

maj til 15. maj. 

 

Ændringen af ansøgningsfristen fra den 21. april til den 16. april 2014 betyder reelt at 

ansøgningsfristen i 2014 ændres fra den 23. april til den 16. april, da den 21. april 2014 falder på en 

helligdag. Herved forkortes ansøgningsperioden med i alt 7 dage, herunder 2 almindelige 

arbejdsdage, da de øvrige dage er helligdage i forbindelse med Påsken. Ændringen af 

ændringsfristen fra den 31. maj 2014 til 15. maj 2014 betyder at ansøgere og konsulenter har 14 

dage mindre til at indsende rettelser til Fællesskemaet samt indsende overdragelser af 

betalingsrettigheder. 

 

Begge ændringer er uacceptable. 

 

Konsekvenser for ændring af ansøgningsfristen og ændringsfristen 

Den planlagte forkortelse af ansøgningsfristen vil få stor indflydelse på arbejdspresset for den 

enkelte konsulent, der skal udarbejde mange ansøgninger, og som uden ændringen ville kunne 

bruge påsken som buffer. Det er ikke ualmindeligt at helligdagene i påsken inddrages som 

arbejdsdage, for at kunne nå at indsende alle ansøgningerne rettidigt. Ændringen vil derfor, for 

mange konsulenter, opleves som en betydelig begrænsning, og vil forværre arbejdspresset og 

arbejdsmiljøet for den enkelte konsulent betydeligt.  

 

Det vil i særlig grad påvirke konsulenter, der arbejder med ansøgninger, hvor der indgår økologi-, 

miljø-, og skovordninger, da det er ansøgninger, som tager lang tid og er komplicerede. Og på 

baggrund af, at reglerne og/eller ansøgningssystemet netop for disse områder, ikke tidligere har 

været klar ved ansøgningsperiodens begyndelse den 1. februar, men først langt henne i 

ansøgningsperioden, er frygten for en forkortet ansøgningsperiode berettiget stor. 

 

Udover fristen for Fællesskemaet vil fristen for blandt andet indsendelse af skemaet Gødningskvote 

og efterafgrøder 2014 og fristen for overdragelse af betalingsrettigheder også blive forkortet. 

 

I forhold til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder skal bedrifter med et efterafgrødekrav, som 

noget helt nyt i 2014, indberette opgørelsen af efterafgrøder via skemaet Gødningskvote og 

efterafgrøder i Tast selv-service. Tidligere er denne opgørelse sket via gødningsregnskabet i GHI 

på et langt senere tidspunkt. Det er også nyt i 2014, at bedrifter, der benytter undtagelsesreglen for 

2,3 DE-kvægbrug, skal udfylde gødningsplansiderne i dette skema. Der vil derfor, uden ændring af 
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ansøgningsfristen, i forvejen være et større arbejdspres forbundet med udfyldelse af skemaet 

Gødningskvote og efterafgrøder i 2014.  

 

I forhold til overdragelse af betalingsrettigheder skal alle overdragelser i 2014 ske elektronisk i Tast 

selv-service. Det vil sige, at der i forvejen er ekstra pres på konsulenterne for at få fuldmagt til 

overdragere af betalingsrettigheder, der ikke i forvejen er oprettet i Tast selv-service. Derudover vil 

en forkortelse af ændringsfristen til den 15. maj reelt betyde, at der er 14 dage mindre til at 

indsende overdragelse af betalingsrettigheder. Det er ikke rimeligt.  

 

Derudover harmonerer en ændringsfrist i forhold til indberetning af de rigtige/ændrede 

afgrødekoder den 15. maj, ikke med fristen for såning efter enkeltbetalingsreglerne, som er den 31. 

maj.  

 

 

Kommentarer til NaturErhvervstyrelsens (NAERs) begrundelse for ændringerne 

Ændringerne og de beskrevne konsekvenser skal ses i lyset af NAERs begrundelse til forkortning 

af ansøgningsperioden, hvor styrelsen ønsker ekstra tid til: 

 

 udvikling og opsætning af ny IT til håndtering af ansøgningsrunden 2015 

 sikring af udbetalingsmål 

 mere fleksibel planlægning af sagsbehandlingen 

 den fysiske kontrol.  

 

I forhold til sikring af udbetalingsmål, sagsbehandling og til fysisk kontrol, så har NAER i 2013 ikke 

haft problemer med at nå udbetalingsmålene og dermed også sagsbehandling og kontrol (NAERs 

nyheder af den 2. december 2013 og 2. januar 2014). Dette på trods af, at styrelsen overgik til et 

nyt sagsbehandlingssystem og at ansøgningsfristen blev udsat med 2 dage til den 25. april 2013.  

 

Tilbage står begrundelsen med udvikling og opsætning af ny IT. Hvor meget udvikling og 

opsætning af ny IT kan NAER nå at igangsætte i perioden fra 16. april til 23. april, der berettiger at 

konsulenternes arbejdspres og arbejdsmiljø bliver tilsidesat? 

 

 

Generelle kommentarer: 

 

 Hvis ansøgningsfristen rykkes fra den 23. april til 16. april, bør ansøgningsrunden 

2014 begynde samme antal dage tidligere, så man har samme tidsrum at få lavet 

ansøgningerne i. Det vil sige at ansøgningsrunden i 2014 bør begynde f.eks. den 

24. januar 2014. 

 

 Hvis ansøgningsfristen rykkes fra den 23. april til 16. april, bør Tast selv-service 

være åben for indsendelse af ”forsinkede” ansøgninger i hele påskeferien frem 

t.o.m. den 21. april 2014. Det skal yderligere være muligt at få hjælp hos NAER i 

denne periode. 
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 Tast selv-service skal køre fejlfrit fra første ansøgningsdag, herunder at alle 

funktioner er klar. Dette gælder også alle funktionerne i forhold til økologi-, miljø- 

og skovtilsagn, som har været forsinket de foregående år. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Karen Munch Mortensen 

Erhvervspolitisk konsulent 

 

Generel erhvervspolitik 

 

D 3339 4661 

M +45 4129 9228 

E kmm@lf.dk 


