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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Arealtilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per e-mail til: chahol@naturerhverv.dk 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk 

Fællesskema– NaturErhvervstyrelsens j. nr. 14-80181-000001 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til 

bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. 

 

Høringssvaret er afgivet under forholdsvist stort tidspres henset til de mange væsentlige ændringer, 

der indføres, og på flere områder har Landbrug & Fødevarer ikke fuld klarhed over, hvad der 

gælder, da de delegerede retsakter for området endnu ikke er offentliggjort. Landbrug & Fødevarer 

tager forbehold for, at bekendtgørelsen må anses for at tegne et ufuldstændigt billede, da flere 

elementer vil afhænge af indholdet af de kommende vejledninger. 

 

Høringssvaret er opdelt i to afsnit: I) Generelle bemærkninger og II) Konkrete bemærkninger til de 

enkelte bestemmelser. 

  

I. Generelle bemærkninger 

Markblokke og det elektroniske Fællesskema er blevet helt centrale elementer for landmænd og 

deres konsulenter. Det er derfor også særdeles vigtigt, hvordan reglerne om disse udformes. I 

forhold til den aktuelle høring er den væsentligste ændring forslaget om at indføre et pro rata-

system for permanente græsarealer. Helt overordnet er Landbrug & Fødevarer generelt positiv 

overfor tiltaget, hvor vi ser en række positive perspektiver. Det kan gøre tingene mere enkle og 

sikre, at virkeligheden for de permanente græsarealer afspejler sig i reglerne. Men der er fortsat en 

række uklarheder i forhold til sanktioner og aktivitetskrav. Det virker ikke mindst uforståeligt, at 

Fødevareministeriet tilsyneladende vil kræve overholdelse af aktivitetskravet på 100 pct. af arealer 

uagtet, at der kun udbetales støtte til fx 80 pct. af arealet. Landbrug & Fødevarer opfordrer stærkt 

Fødevareministeriet til at sikre, at de positive perspektiver i forslaget ikke forsvinder igen i et ulogisk 

og uforståeligt regelsæt kombineret med uproportionalt store sanktioner. 

 

Det elektroniske Fællesskema er et centralt element i NaturErhvervstyrelsens Tast Selv-system, og 

dermed i udbetalingen af landbrugsstøtten. Mange landmænds økonomi er afhængige af en rettidig 

udbetaling af landbrugsstøtten. Med udgangspunkt i de problemer, der tidligere har været med IT-

systemets performance, opfordrer Landbrug & Fødevarer kraftigt NaturErhvervstyrelsen til at have 

fuld opmærksomhed på den nødvendige IT-udvikling. Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at 

Digitaliseringsstyrelsen i oktober 2013 påpegede, at implementering af IT-systemet, der skal 

håndtere landbrugsreformen, må betragtes at have en ”forhøjet risiko”.  

 

Endelig skal det i forbindelse med det elektroniske Fællesskema påpeges, at den permanente 

forkortelse af ansøgningsfristen, som bekendtgørelsen varsler, ikke er rimelig. Det gælder både for 

landmænd og konsulenter. Ikke mindst konsulenterne har en kæmpe arbejdsbyrde – og 

kombinationen af nye og flere regler samt en kortere periode til at håndtere de mange ansøgninger, 
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tegner billedet af en urimelig opstramning. Det eneste forhold, der kan gøre en ændring af 

ansøgningsfristen til den 16. april acceptabel, er, hvis startdatoen for ansøgningsperioden bliver 

ændret til den 1. januar eller den 1. december, således at den samlede ansøgningsperiode bliver 

forlænget. 

 

II. Konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Definitioner 

§ 2, nr. 2, og 3 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at der i udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til 

landbrugere efter grundbetalingsordningen opereres med et yderligere begreb; ”landbrugsparcel” 

og finder på den baggrund, at definitionerne kunne præciseres, så man undgår potentiel 

terminologiforvirring. 

 

Markblok 

§ 3, stk. 2 

Landbrug & Fødevarer er overordnet positiv overfor, at indførelsen af pro rata-systemet umiddelbart 

virker som en forenkling. Dog skal det understreges, at der fortsat er en række forhold, der er 

uafklarede, og før disse detaljer er på plads, er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt pro rata reelt er 

en forbedring set i forhold til de nuværende regler.  

 

Det skal afklares, hvordan det håndteres, hvis der er flere ansøgere i samme markblok, og den ene 

ansøger er uenig i den pro rata-sats, NaturErhvervstyrelsen har foreslået for den pågældende 

markblok. 

 

Ligeledes skal det afklares, hvilke sanktionsregler, der gælder, hvis pro rata-satsen ændres som 

følge af kontrol. Skrækscenariet i den forbindelse er, hvis ansøger sanktioneres ud fra en 

arealafvigelse på 20 pct., fordi pro rata-kategorierne er i 20 procentsintervaller. Det er altid 

afgørende, at sanktioner er proportionelle med overtrædelsen, og i forbindelse med pro rata skal 

det understreges, at flytning af et areal fra en pro rata-sats til en anden ikke skyldes en bevidst 

handling fra ansøgers side. 

 

Det er også uklart, hvordan samspillet med pro rata-systemet og aktivitetskravet bliver. Eftersom 

aktivitetskravet er en støttebetingelse, kan der ikke stilles krav om, at aktivitetskravet skal opfyldes 

på hele marken, hvis der kun udbetales 80 pct. af tilskuddet (fordi marken er i kategorien med 10-

30 pct. ikke støtteberettiget areal). 

 

Sammenhængen mellem pro rata-systemet og landdistriktsordninger er endnu et uafklaret forhold. 

Landbrug & Fødevarer understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen uagtet, 

at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata-sats på eksempelvis 80 pct. 

 

Det er vigtigt, at gødningskvoten beregnes på baggrund af det totale areal i markblokken og ikke 

med udgangspunkt i pro rata-satsen. 

 

I 2015 skal angivelsen af ikke-støtteberettigede arealer lægges fast af NaturErhvervstyrelsen, og 

det skal være bindende, således at landmanden ikke risikerer at komme i klemme i forhold til de 

nye regler med sanktioner til følge. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det bør præciseres, at 

ansøger er berettiget til støtte svarende til ”det støtteberettigede areal i markblokken”, som angives 

af NaturErhvervstyrelsen. 
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§ 4 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, det er rimeligt, at det skal komme ansøger til skade, hvis der er 

fejl i ansøgningsmaterialet fra NaturErhvervstyrelsens side og finder det overraskende, at man skal 

”søge” om at få rettet fejl i markblokke m.m. Det må være umiddelbart indlysende og kunne 

håndteres som en rettelsesanmodning, at såfremt ansøger tegner udover markblokken og vælger 

at sende ansøgningen ind, så er det fordi markblokken er fejlbehæftet og skal rettes. Det skal 

desuden - som i Enkeltbetalingsordningen - være muligt for ansøger at ændre markblokkens 

netto/tara-areal efter ansøgningsfristen og i forbindelse med et høringsbrev.  

 

§ 5, stk. 2 

Landbrug & Fødevarer ser gerne baggrunden og hjemlen til denne bestemmelse forklaret, når 

markblokke kan justeres ned til ugunst for ansøger efter den fastsatte frist. 

 

Fællesskema 

§ 6, stk. 3 

Landbrug & Fødevarer mener, at ansøgningsrunden skal åbnes tidligere end 1. februar. 

Eksempelvis 1. december eller 1. januar. 

 

§ 7, stk. 1  

Landbrug & Fødevarer finder det på ingen måde acceptabelt, at ansøgningsfristen er fastsat til den 

16. april, og at fristen for at indgive ændringer til Fællesskema er blevet væsentligt indskrænket. I 

2014 blev ansøgningsfristen undtagelsesvist flyttet til den 16. april af hensyn til implementeringen af 

CAP-reformen. Det betyder imidlertid ikke, at denne indskrænkning af ansøgningsperioden skal 

fortsættes. De konsulenter, der søger støtte for landbrugerne, har en enorm arbejdsbyrde under 

ansøgningsrunden. Ikke mindst af hensyn til tilrettelæggelsen af deres arbejde, er det helt centralt, 

at ansøgningsrunden spredes ud over så lang tid som muligt.  

 

En tidlig ansøgningsfrist og en kortere ansøgningsperiode er i høj grad særligt udfordrende for de 

konsulenter, som arbejder med økologi- og miljøordninger. Der er betydeligt flere ting at sætte sig 

ind i, og de enkelte ansøgninger er langt mere komplicerede og tidskrævende. Fejl i ansøgning 

med økologi- eller miljøtilsagn har store konsekvenser for landmanden, hvilket er med til at afholde 

landmænd fra både at lægge om til økologi og til at indgå i miljøordninger til gavn for natur og miljø. 

 

Derudover står vi over for en række særlige udfordringer til næste år, da 2015 vil være første gang, 

der skal søges under de nye regler, det må derfor forventes, at der bliver behov for ekstra tid til at 

sætte sig ind i og forstå reglerne, som gør det ekstra vigtigt, at der er tilstrækkeligt med tid til at 

ansøge, herunder eksempelvis: 

  

 Ny reform og nye regler vil komplicere og forlænge ansøgningsprocessen for hver enkelt 

ansøgning. 

 Krydskontroller skal i langt større omfang løses i ansøgningsperioden.  Kravet om, at der ikke 

må være ”overlap” i indsendte ansøgninger, og at der ikke kan indsendes ansøgninger med 

99999-99 marker, vil medføre ekstra arbejdsbyrde og tidspres for konsulenter, der udarbejder 

op til 200 ansøgninger i ansøgningsperioden. 

 ”Måden” der skal indsendes ansøgning på ændres, hvor indtegningen bliver det styrende, og 

der vil være helt nye regler for anmeldelse af permanente græsarealer. 

 Det er endnu uvist, hvilken effekt de nye regler og ordninger vil have på nedbrud og 

performance på Tast selv-service. 

 Påsken falder til næste år inden ansøgningsfristen. Det vil den gøre langt de fleste år. Det giver 

endnu færre arbejdsdage til at blive færdig med ansøgningerne. 
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Landbrug & Fødevarer bemærker i den forbindelse, at det er helt afgørende for landmændene, at 

de får et effektivt IT-system, som lykkes. 

 

Landbrug & Fødevarer gør endvidere gældende, at ændringsfristen i stk. 2. bør fastlægges så sent 

som muligt i forhold til EU-forordningen, hvilket er den 31. maj. I 2015 bliver det særligt vigtigt på 

grund af det nye krav omkring ingen overlap på ansøgninger, hvor tilretning skal ske senest på 

ændringsfristen, jf. § 9, stk. 4. Landbrugeren vil ikke altid være færdig med at tilså sine arealer ved 

den foreslåede frist for indgivelse af ændringer til Fællesskema, som i 2015 allerede vil være den 

11. maj.  Dette gælder ikke mindst ved omsåning af afgrøder, som det ikke er lykkedes at etablere. 

Det er derfor problematisk, at det ikke er muligt at ændre afgrødekoden på et senere tidspunkt. 

Dette skal ikke mindst ses i lyset af det nye krav om afgrødevariation, hvor afgrødekoden vil få 

endnu større betydning.  

 

§ 9, stk. 2 

Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at det fremover bliver det indtegnede areal, der bliver 

styrende for ansøgningen. Landbrug & Fødevarer imødeser gerne underbyggende dokumentation 

for, at der i forordningen stilles så strenge krav til nøjagtighed i indtegning.  

 

§ 9, stk. 3 

Landbrug & Fødevarer finder, at bestemmelsen er uklart formuleret. Landbrug & Fødevarer læser 

bestemmelsen således, at pro rata-satsen kun gælder for grundbetalingen og for ordningerne 

omlægning til økologi, økologisk arealtilskud og miljøbetinget tilskud, mens øvrige 

landdistriktstilsagn kan modtage 100 pct. af tilskuddet, selvom tilsagnsarealet er beliggende i en 

mark med en lavere pro rata-sats, eksempelvis på 80 pct.  

 

Landbrug & Fødevarer understreger, at der skal kunne udbetales 100 pct. af tilskudssatsen til 

ordninger under landdistriktsprogrammet, herunder også omlægning til økologi, økologisk 

arealtilskud og miljøbetinget tilskud uagtet, at tilsagnet dækker et areal, der har en lavere pro rata 

sats. Hvis der er arealer i marken, der ikke er tilskudsberettigede, kan ansøger tegne disse ud, som 

det også er tilfældet efter de nugældende regler. 

 

§ 9, stk. 4 

Som noget nyt må indtegningen af en mark ikke overskride grænserne for andre indtegnede 

marker. Det vil i praksis betyde, at langt de fleste krydskontroller skal løses under 

ansøgningsrunden, og senest inden ændringsfristen. Det er positivt, at det bliver muligt at løse 

krydskontrollerne tidligt i sæsonen, og at det kan gøres uden støttemæssige konsekvenser.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog bekymret for, hvordan de nye regler vil komme til at fungere i praksis. 

Dels er det stadig meget uklart, hvordan det vil blive håndteret i Tast selv-service, dels er det svært 

at forudse, hvor meget ekstra arbejde det i realiteten vil give for landmænd og konsulenter under 

ansøgningsrunden. Vil det i realiteten betyde, at en lang række ansøgninger ikke kan afsluttes før i 

sidste øjeblik inden ansøgningsfristen? Landbrug & Fødevarer finder, at det skaber usikkerhed om 

retsstillingen for den landmand, der søger sidst i en blok med flere ansøgere. 

 

§ 9, stk. 5, nr. 4 

Landbrug & Fødevarer mener det bør undersøges, om ikke det er muligt at anmelde 

miljøfokusområde-efterafgrøder (herefter MFO-efterafgrøder) som en arealangivelse, ligesom efter 

den nationale lovgivning om efterafgrøder.  Hvis MFO-efterafgrøderne anmeldes med en 

arealangivelse, vil det være muligt at undgå problematikken omkring overanmeldelse af MFO-
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arealer. Det vil give landmanden et langt bedre overblik over, om de anmeldte MFO-arealer rent 

faktisk er tilstrækkelige til at leve op til forpligtelsen om etablering af miljøfokusområder. 

 

§ 9, stk. 6 

Landbrug & Fødevarer mener, at det forhold, at ansøger har indtegnet en mark og indsendt 

ansøgningen med marken udenfor markblok, bør anses for en ”ansøgning” om, at der skal oprettes 

en markblok, der omfatter dette areal. 

 

Fuldmagt 

§ 11-12 

Det er positivt, at det nu bliver muligt at afgive fuldmagt til Tast selv-service i papirform i de tilfælde, 

hvor der er tale om dødsboer og konkursboer, samt ved særlige omstændigheder. Det er helt 

centralt, at denne fuldmagtsløsning udvides til at kunne anvendes generelt. Det vil sige uanset, om 

der er tale om de tre ovennævnte tilfælde eller andre mere generelle tilfælde. Landbrug & 

Fødevarer er uforstående overfor, hvorfor dette ikke kan lade sig gøre.  

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at kravet om to vitterlighedsvidner på fuldmagten i 

bestemmelsens stk.5, er hensigtsmæssig, i de tilfælde, hvor der er tale om helt sædvanlig 

partsrepræsentation, jf. forvaltningslovens § 8, hvor en konsulent repræsenterer en landmand. Et 

sådant krav vil medvirke til at udvande reglerne om sædvanlig partsrepræsentation og bør 

revurderes af NaturErhvervstyrelsen. 

 

I stk. 6 nævnes det, at fuldmagten skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 1. april i 

ansøgningsåret. Hvad sker der, hvis en ansøger eksempelvis dør den 10. april? Så længe 

NaturErhvervstyrelsen har anmodningen i hænde inden ansøgningsfristen, og det kan 

dokumenteres, at den er fremsendt hurtigst muligt efter forholdets indtræden (for eksempel ved 

dødsfald), bør det ikke have indvirkning på den pågældende ansøgning, herunder overholdelse af 

ansøgningsfristen.  

 

Vi håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage Landbrug & Fødevarers kommentarer til efterretning, og 

vi står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

 

I er velkomne til at kontakte Maria Skovager Østergaard, MSO@LF.dk, telefonnummer. 3339 4227, 

eller Karen Munch Mortensen, KMM@LF.dk, telefonnummer 3339 4661, eller undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

Seniorkonsulent 
 

EU's Landbrugspolitik 

 

D +45 3339 4316   
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