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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Arealtilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

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

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. – NaturErhvervstyrelsens j. nr. 14-80140-000013 

 

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

se om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

 

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 gæl-

der, 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 tre afsnit: I) Generelle bemærkninger; II) Konkrete bemærkninger til de 

enkelte bestemmelser og III) Specifikke tekstnære rettelser eller ændringsforslag. 

 

I. Generelle bemærkninger 

I en periode, hvor der er behov for at styrke europæisk landbrugs konkurrenceevne, har EU des-

værre vedtaget en reform af den fælles landbrugspolitik, der peger i den anden retning. Retningen 

går mod flere regler, bureaukrati og sanktioner, samt øgede muligheder for renationaliserende og 

konkurrenceforvridende tiltag.  

 

Det er på den baggrund, at reformen skal implementeres i Danmark. Der er dermed al mulig grund 

til, at regeringen gør sit yderste for at sikre en så fleksibel og for erhvervet skånsom gennemførelse 

som muligt. Det betyder også, at implementeringen skal tage udgangspunkt i den enkelte landmand 

frem for hensynet til systemet. Der er desværre allerede i de hidtidige drøftelser i en række tilfælde 

af Fødevareministeriet blevet henvist til administrative omkostninger, som begrundelse for hvorfor 

en for landmanden hensigtsmæssig implementering ikke vil blive gennemført. 

 

Det gælder ikke mindst i forhold til gennemførelsen af de såkaldte grønne krav, og herunder særligt 

kravet om fem-procents miljøfokusområder.  For mange landmænd peger den gennemførelse, som 

den udsendte bekendtgørelse lægger op til, desværre i retning af, at de kan blive nødsaget til at 

braklægge arealer. Det vil være en løsning, der både vil være forbundet med betydeligt tab i form af 

mistet dækningsbidrag – men også et tab af afgrøder, der kunne have dannet grundlag for både 

merværdi og arbejdspladser i forarbejdningsleddet. Endelig vil det være i direkte modstrid med 

stats- og regeringschefernes aftale om de flerårige finansielle rammer fra februar 2013. Her slås det 

fast, at de grønne krav skal gennemføres på en måde, så man undgår at tage landbrugsarealer ud 

af drift og samtidigt undgår ubegrundede tab af landmændenes indtægter. 

 

Hvis den udvikling skal undgås i Danmark, kræver det, at den danske gennemførelse tager ud-

gangspunkt i den enkelte bedrift, som skal gives så mange valgmuligheder som muligt til at leve op 
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til kravet om miljøfokusarealer. Det betyder ikke mindst, at den liste over forskellige arealtyper, som 

regeringen har meldt ud vil være til rådighed for danske landmænd, skal udvides til at omfatte alle 

de muligheder, som er omfattet af den bruttoliste, der fremgår af grundforordningen. Det gælder 

ikke mindst de levende hegn, der for langt hovedparten af de danske landmænd, kan bidrage væ-

sentligt til at leve op til kravet. Hvis regeringen fastholder sin modstand, vil der komme en række 

eksempler på landmænd, der bliver nødsaget til at braklægge arealer, uagtet at de ville kunne leve 

op til kravet om miljøfokusområder, hvis de kunne medregne deres levende hegn. 

 

Herudover opfordrer Landbrug & Fødevarer Fødevareministeriet til at sikre, at det bliver muligt for 

danske landmænd at anmelde kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområde. I modsætning til 

en række af de øvrige arealtyper, hvor Fødevareministeriet henviser til ministeriets egne admini-

strative omkostninger, vil dette ikke være tilfældet for de kvælstoffikserende afgrøder. Det bør der-

for umiddelbart være muligt at inkludere kvælstoffikserende afgrøder på den danske liste. Det skal 

endvidere noteres, at de kvælstoffikserende afgrøder er blevet mere interessante for danske land-

mænd, da Kommissionen har foreslået at øge omregningsfaktoren fra 0,3 til 0,7.   

 

I den forbindelse skal det understreges, at Landbrug & Fødevarer opfordrer Fødevareministeriet til 

over for Europa-Kommissionen at presse på for også at få hævet vægtningsfaktoren for efterafgrø-

der fra 0,3 til 0,7. Det vil gøre det betydeligt nemmere for danske landmænd at leve op til kravet om 

miljøfokusområder. Som Landbrug & Fødevarer har fremhævet i et brev til landbrugskommissær 

Dacian Cioloş, så er det hverken fagligt eller sagligt rimeligt, at man bryder med den oprindelige 

balance i vægtningsfaktorerne mellem de to arealtyper.  

 

Netop efterafgrøder er det element, som Fødevareministeriet primært lægger op til, at danske 

landmænd skal anvende. Der tegner sig imidlertid et billede af, at det bliver meget besværligt og 

risikofyldt for den enkelte landmand at udnytte denne mulighed – og at de økonomiske konsekven-

ser, hvis for eksempel efterafgrøden ikke etablerer sig, vil være meget store for landmændene. 

Eksempelvis skal landmændene allerede i forbindelse med ansøgning om grundbetaling – senest 

16. april – angive, hvor efterafgrøderne vil være placeret i marken. Det tager ikke hensyn til, at det 

ofte vil være nødvendigt at flytte efterafgrødearealet som følge af vejrlig, høsttidspunkt med videre. 

Der er derfor behov for, at Fødevareministeriet sikrer en så fleksibel implementering som muligt – 

og dermed giver landmændene mulighed for at agere driftsmæssigt hensigtsmæssigt. Samtidig er 

der spørgsmålet om sammenhængen til de nationale regler. At landmændene skal respektere to 

forskellige regelsæt i forhold til efterafgrøder, øger kun risikoen for, at man utilsigtet overtræder et 

af regelsættene. 

 

En af de væsentligste forskelle mellem de to forskellige regelsæt er, at der ifølge bekendtgørelsen 

skal anvendes en frøblanding i forhold til EU-regelsættet. Landbrug & Fødevarer opfordrer imidler-

tid stærkt Fødevareministeriet til at frafalde dette krav, idet Europa-Kommissionen i forbindelse med 

vedtagelsen af de delegerede retsakter overfor Rådet og Europa-Parlamentet fremlagde bindende 

retningslinjer, der understregede, at der ikke er krav om en frøblanding, såfremt efterafgrøderne er 

etableret som følge af nitratdirektivet – noget som langt hovedparten af de danske efterafgrøder er. 

 

Et meget interessant alternativ til efterafgrøder er græs udlagt i en hovedafgrøde, idet der er langt 

større sikkerhed for fremspiring – og at man kender den nøjagtige placering af arealet i forbindelse 

med ansøgningsfristen. Ifølge bekendtgørelsen kan græs medregnes det år, hvor det etableres. 

Imidlertid bør en frøgræsmark også kunne medregnes det år, hvor der høstes sidste gang – og 

hvor græsset ligger som efterafgrøde om efteråret. Det vil være helt på linje med de nationale reg-

ler for efterafgrøder – og vel at mærke i overensstemmelse med forordningen. 
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I forlængelse af ovennævnte punkter om miljøfokusområder er det relevant at nævne problemstil-

lingen om kompensation af randzonerne som følge af manglende mulighed for at dyrke dem og 

samtidig anmeldelse af arealerne som miljøfokusområder. Fødevareministeriet har øjensynligt i 

sidste øjeblik opdaget, at det ifølge Europa-Kommissionen vil føre til dobbeltkompensation. Land-

brug & Fødevarer er uenige i den tolkning – og uforstående overfor, at den kan fremkomme så sent 

i forløbet. Fødevareministeriets løsning bliver tilsyneladende, at man fortsat kan anmelde randzoner 

som miljøfokusområder – men at man ikke kan få kompensation. Det er selvfølgelig fuldstændigt 

uacceptabelt, at der nu reelt forsvinder 75 mio. kr. fra landmænd, der var blevet lovet en kompensa-

tion. Det er endnu mere utilfredsstillende for de landmænd, der har randzoner op mod permanente 

arealer, da de jo ikke kan anmeldes som miljøfokusområde. Det burde som minimum være op til 

landmændene selv at beslutte, hvorvidt de vil anvende randzonerne som miljøfokusområde eller 

modtage kompensation. 

 

Endelig skal det fremhæves, at Landbrug & Fødevarer umiddelbart er positive overfor indførelsen 

af et pro rata-system for permanente græsarealer, 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 ikke mindst i forhold til sanktioner og aktivitets-

krav. Det virker ikke mindst uforståeligt, at Fødevareministeriet tilsyneladende vil kræve overholdel-

se af aktivitetskravet på 100 pct. af arealer uagtet, at der kun udbetales støtte til fx 80 pct. af area-

let. Landbrug & Fødevarer opfordrer stærkt Fødevareministeriet til at sikre, at de positive perspekti-

ver i forslaget ikke forsvinder igen i et ulogisk og uforståeligt regelsæt kombineret med uproportio-

nalt store sanktioner. 

 

II. Konkrete bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 2, stk. 1, nr. 2 

Landbrugs & Fødevarer vil gerne have vished for, at definitionen af omdriftsareal i bekendtgørelsen 

ikke skal virke indskrænkende i forhold til forordningens definition af ”agerjord”. Forordningen er 

umiddelbart gældende, og tilføjelsen ” [...] der indgår i omdriften...” må anses som overflødig. 

 

§ 2, stk. 1, nr. 3 

I definitionen af lavskov er træarterne ahorn og navr taget ud. Landbrug & Fødevarer går ud fra, at 

dette skyldes, at slægter og ikke alene træarter nu er anført, og at disse to arter er omfattet af slæg-

ten ”løn”.  

 

§ 2, stk. 1, nr. 4 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at definitionen af permanente græsarealer også omfatter den 

udvidelse, der blev indsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.1307/2013 (herefter 

EPRFO 1307/2013). 

 

§ 2, stk. 1, nr. 6 

I definitionen af afgrødekategorier skal en kornafgrøde med udlæg i hovedafgrøden samt en 

frøblanding også indgå. 

 

Betalingsrettigheder 

§ 3 

Det er positivt, at de eksisterende betalingsrettigheder bibeholdes i den kommende reformperiode. 

Landbrug & Fødevarer finder det dog hensigtsmæssigt at forklare i bestemmelsen, at en betalings-

rettighed består af to elementer; grundbetaling samt grøn komponent. 
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§ 4 

Bekendtgørelsen gengiver i hovedtræk de væsentligste elementer i den ”irske model”.  Som følge 

af ”den irske model” skal betalingsrettigheder (BR) med en værdi på under 90 pct. af den gennem-

snitlige BR-værdi have forskellen reduceret med 33 pct. i perioden 2015- 2019. Finansieringen skal 

ske via en reduktion af værdien af BR, der ligger over gennemsnittet. Nedsættelsen sker forholds-

mæssigt med samme procentsats og en lige stor andel i hvert af årene 2015-2019. 

 

Landbrug & Fødevarer fastholder sin støtte til ”den irske model”. Erhvervets opbakning skyldes 

dels, at modellen minimerer konsekvenserne af Kommissionens oprindelige forslag om intern ud-

jævning, og dels, at balancen mellem sektorerne vil blive søgt bevaret gennem koblede præmier.  

 

Betalingsrettighedernes værdi vil i årene 2015-2019 blive beregnet på basis af værdien i 2014 og 

det nationale loft for 2015 efter, at et beløb er blevet fratrukket til etablering af en national reserve.  

 

Den irske model begrænser ifølge Fødevareministeriets tidligere udmeldinger reduktionen i Dan-

mark til ca. to-tre pct. Hertil skal dog lægges den generelle reduktion i landbrugsstøtten som følge 

af et reduceret EU-budget i 2014-2020.  

 

Landbrug & Fødevarer forventer, at den kommende vejledning vil indeholde konkrete beregninger 

og konsekvenser for betalingsrettighedernes værdi i årene 2015-2019.   

 

Anmeldelse og udnyttelse af betalingsrettigheder 

§ 5, stk.1 

Det nævnes i § 5, at betalingsrettigheder skal være anmeldt sammen med et tilsvarende støttebe-

rettiget areal.  

 

Det er i den forbindelse helt centralt, at NaturErhvervstyrelsen i videst muligt omfang forsøger at 

løse de sager, hvor ansøger ved en fejl er kommet til at søge på et forkert CVR eller CPR-nr. og 

dermed ikke råder over betalingsrettigheder.  

 

Et eksempel er følgende: Betalingsrettighederne ligger i et interessentskab, dvs. på et CVR-nr., 

men der søges ved en fejl støtte på den ene part i interessentskabets CPR-nr. i stedet. 

 

Set med Landbrug & Fødevarers øjne bør denne type sager kunne betragtes som en åbenlys fejl, 

jf. artikel 58 stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1306/2013 (herefter EPRFO 

1306/2013). 

 

Denne problemstilling er særlig vigtig i 2015, hvor alle overskydende rettigheder vil blive inddraget. 

Det vil i praksis betyde, at en ansøger vil miste både årets støtte og alle sine betalingsrettigheder, 

hvis ikke det betragtes som en åbenlys fejl.   

 

Det bør også være muligt at opsætte en validering i Tast Selv-service, så det ikke er muligt at ind-

sende en ansøgning uden at råde over rettigheder, med mindre det anerkendes, at ansøgeren vil få 

overdraget rettigheder senere på året. 

 

§ 5, stk. 2 

Det fremgår af § 5 stk. 2, at en landbruger kan angive hvilke betalingsrettigheder, der skal anven-

des først. I bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen (Enkelt-

betalingsbekendtgørelsen), § 15 stk. 2 er det også nævnt, at hvis ikke landbrugeren angiver, hvilke 

rettigheder, der skal anvendes, vil betalingsrettighederne med den højeste værdi blive anvendt 
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først. Landbrug & Fødevarer ønsker en afklaring af, om dette også vil gælde fremadrettet, samt 

hvordan det vil fungere i praksis i Tast selv-service. 

 

Umiddelbart er denne bestemmelse dog mindre relevant fremadrettet, da det altid vil være de ret-

tigheder, der har lavest værdi, som vil blive inddraget. Det er derfor svært at forestille sig, at en 

ansøger vil vælge at udnytte en rettighed med en lav værdi frem for en rettighed med en høj værdi. 

 

Det bør også nævnes i bekendtgørelsen, hvad der fremover vil ske med særlige betalingsrettighe-

der. Det står kun nævnt indirekte i EU-bestemmelserne. Som Landbrug & Fødevarer har forstået 

det, vil alle særlige rettigheder blive konverteret til almindelige rettigheder, der skal udnyttes med 

jord. Derudover vil de, ligesom alle andre rettigheder, blive udsat for intern udjævning. 

 

Inddragelse af betalingsrettigheder 

§ 6 

I bestemmelsen reguleres inddragelse af betalingsrettigheder i 2015, hvor alle ikke-anmeldte ret-

tigheder udløber. Som det fremgår af bestemmelsen i stk. 2, og af artikel 33 i den foreløbige dele-

gerede retsakt, skal inddragelsen ske forholdsmæssigt, hvis der både er ejede og forpagtede beta-

lingsrettigheder. Det er fortsat meget uklart, hvad der i realiteten ligger i den forholdsmæssige ind-

dragelse. Der er brug for nogle konkrete eksempler, der viser, hvordan inddragelsen vil foregå i 

forskellige situationer. 

 

Det er ikke nævnt i bekendtgørelsesudkastet, hvorledes betalingsrettigheder vil blive inddraget efter 

2015. Ifølge artikel 31 stk. 1 litra b) i EPRFO 1307/2013, er det efter 2015 rettigheder med den 

laveste værdi, der skal gives førsteprioritet, uanset om de er ejede eller forpagtede. Derfor er det 

helt centralt, at det fremadrettet bliver muligt for ansøgeren at vælge, hvilke rettigheder der skal 

inddrages blandt dem med lavest værdi per hektar.  

 

NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at betalingsrettigheder, som i 2015 anmeldes på et areal, der 

efterfølgende underkendes, vil blive inddraget. Det vil ske som følge af den generelle regel om 

inddragelse af alle uudnyttede betalingsrettigheder i 2015. Landbrug & Fødevarer mener, at sådan-

ne rettigheder ikke  skal inddrages. I artikel 21, stk. 4, i EPRFO 1307/2013 står der, at:  

 

”For så vidt angår medlemsstater, der tager den i stk. 3 omhandlede beslutning, og når antallet af 

betalingsrettigheder (ejet eller forpagtet) fastsat i henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003 og for-

ordning (EF) nr. 73/2009, som en landbruger råder over på den sidste dag for indgivelse af ansøg-

ninger, der skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 78, første afsnit, litra b), i forordning 

(EU) nr. 1306/2013, overstiger antallet af støtteberettigede hektar, som landbrugeren anmelder i sin 

støtteansøgning i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 

nr. 1306/2013 for 2015, og som landbrugeren har til rådighed på en dato, der fastsættes af med-

lemsstaten, og som ikke må ligge senere end den dato, der er fastsat af medlemsstaten for æn-

dring af en sådan støtteansøgning, udløber det antal betalingsrettigheder, der overstiger antallet af 

støtteberettigede hektar, på sidstnævnte dato”. 

 

Det vil sige, at det antal rettigheder, der skal inddrages, er det antal rettigheder, som landbrugeren 

råder over, og som overstiger antallet af støtteberettigede hektar, som landmanden anmelder i sin 

støtteansøgning. Når landmanden søger støtte til et areal, er det med den formodning, at de area-

ler, der søges til, er støtteberettigede. Det er eksempelvis svært at forudse, om et permanent 

græsareal hen over sommeren vil blive lidt for vådt på grund af megen regn, og dermed vil blive 

underkendt i en kontrol. 
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Overdragelse af betalingsrettigheder 

§ 7, stk. 3 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at formuleringen ”Underretning om overdragelse [...] kan  i visse 

tilfælde modtages” er upræcis, og går ud fra, at NaturErhvervstyrelsen vil uddybe og eksemplificere 

nærmere i en kommende vejledning. 

 

Fuldmagt til overdragelse af betalingsrettigheder 

§ 8 

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 cen-

tralt, 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. I mange tilfælde vil man opleve, at ek-

sempelvis bortforpagtere af jord kun sjældent vil have brug for at anvende Tast selv-service. For 

eksempel i forbindelse med forlængelse af midlertidige overdragelser. I disse tilfælde, vil det funge-

re langt mere smidigt, hvis bortforpagteren kan nøjes med at udfylde en fuldmagt på papir. 

 

Landbrug & fødevarer går ud fra, at det vil blive præciseret nærmere i vejledningen, hvilke situatio-

ner der er omfattet af begrebet ”særlige omstændigheder” i stk. 2.  

 

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

sens 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 medvir-

ke til at udvande reglerne om sædvanlig partsrepræsentation og bør revurderes af NaturErhvervsty-

relsen. 

 

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

ansøgningsåret. Landbrug & Fødevarer ønsker en afklaring af, 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 (fx. dødsfald), bør det ikke have indvirkning på den pågældende ansøgning, herunder 

overholdelse af ansøgningsfrist. Landbrug & Fødevarer vil gerne have bekræftelse på, at de almin-

delige force majeure regler, som må antages at gælde ved siden af, i sådanne tilfælde vil garantere 

den fornødne fleksibilitet.  

 

National reserve 

§ 9 

Landbrug & Fødevarer ser frem til en mere præcis beregning af den forventede anvendelse af 

national reserve. For at skabe større gennemsigtighed kunne NaturErhvervstyrelsen tilføje hvilke 

elementer, der skal indgå ved fastlæggelse af satsen samt fristen for den årlige udmelding herom. 

 

Tildeling af og anvendelse af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 

§10 

Helt overordnet er det vigtigt at sikre, at den nationale reserve i videst muligt omfang kan bruges til 

at hjælpe landbrugere som uforskyldt mister deres betalingsrettigheder i 2015. 

 

Muligheden for at tildele betalingsrettigheder i tilfælde af force majeure er ikke nævnt. Landbrug & 

Fødevarer er blevet bekendt med, at force majeure-begrebet kan forstås på flere forskellige måder i 

henhold til national reserve.  
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Såfremt en landmand ikke rettidigt får søgt om tildeling af rettigheder fra den nationale reserve og 

samtidig opfylder kravene til force majeure, skal det sikres, at de generelle force majeure regler 

anvendes.  

 

Landbrug & Fødevarer savner klarhed over, hvad der sker med bedrifter, som på grund af force 

majeure ikke får søgt om støtte i 2015. Det skal afklares, om disse bedrifter mister betalingsret-

tighederne som følge af den generelle inddragelse af rettigheder, og om de kan få tildelt nye ret-

tigheder fra den nationale reserve, hvis de mister dem. Landbrug & Fødevarer mener, det er helt 

centralt, at disse bedrifter ikke kommer i klemme. 

 

§10, stk. 1 

I en handel kan man selv bestemme/aftale sig til, hvor meget løsøre, der skal følge med. Hvis en 

ung landbruger køber en ejendom uden rettigheder, så kan han/hun få dem med et højere påly-

dende. Det må forventes, at flere vil forsøge at optimere deres forretningsmuligheder. Det er derfor 

nødvendigt, at NaturErhvervstyrelsen sørger for tilstrækkelig plads i den nationale reserve til at 

imødekomme det træk, der måtte komme på denne ordning.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker også, at NaturErhvervstyrelsen forholder sig til, hvorvidt det skal 

være muligt at benytte top-op modellen, som foreskrevet i den delegerede retsakts artikel 28, stk. 2. 

 

§ 10 stk. 2 

Muligheden for at tildele betalingsrettigheder til landbrugere, der har mistet deres rettigheder som 

følge af midlertidig ekspropriation, omfatter kun mistede rettigheder i ansøgningsåret 2015. Det vil 

sige året, hvor alle ikke anmeldte rettigheder inddrages. 

 

Denne mulighed bør udvides til at omfatte hele reformperioden frem til 2020. Hvis den midlertidige 

ekspropriation varer mere end 2 år, vil landbrugeren også miste sine betalingsrettigheder. Der vil 

derfor også være brug for tildeling af betalingsrettigheder senere i reformperioden. Landbrug & 

Fødevarer går derfor ud fra, at ordningen bliver permanent. 

 

§ 12 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at de 0,5 pct. kun gælder, såfremt der fortsat er et tilstrækkeligt 

beløb til rådighed til tildeling til andre formål, jvf. EPRFO 1307/2013, artikel 30 stk. 3, litra e).  

 

Uberettiget tildelte betalingsrettigheder 

§ 13 

I bestemmelsen er der fastsat en bagatelgrænse på 50 EUR for genoptagelsen af sager om uberet-

tiget tildeling af betalingsrettigheder, jf. den foreløbige implementerende retsakt vedr. IACS, artikel 

22, stk. 5. Når det vælges at nævne denne bagatelgrænse i bekendtgørelsen, bør det overvejes 

også at tilføje en bestemmelse vedrørende bagatelgrænsen for inddrivelse af uretmæssigt indbetal-

te beløb, som ifølge EPRFO 1306/2013, Artikel 54, stk. 3, er på 100 EUR.  

 

Nedsættelse af betalinger 

§ 14 

Landbrug & Fødevarer er generelt imod støttelofter. Derfor er det positivt, at NaturErhvervstyrelsen 

har valgt at fastsætte nedsættelsesprocenten på det lavest mulige niveau. Landbrug & Fødevarer 

mener også, at der skal fratrækkes lønomkostninger i forhold til loftet på 150.000 EUR. Det skal 

dog sikres, at dette ikke bliver noget, som generer alle, der søger støtte, da det vil blive meget 

administrativt tungt. Dem, der bliver ramt af støtteloftet skal selv kunne vælge, om de ønsker at 
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indberette lønomkostninger, så disse omkostninger kan blive taget i betragtning i forbindelse med 

beregning af støtteloftet.  

 

Det bør præciseres, at der ikke skal beregnes støtteloft, hvis der sker udbetaling af støtte for to år i 

samme kalenderår, og hver udbetaling for sig ligger under 150.000 EUR. 

 

Ansøgning 

§16  

Landbrug & Fødevarer finder, at bestemmelsen er en voldsom skærpelse i forhold til de nugælden-

de regler. Som udgangspunkt er det fornuftigt, at ansøger skal gøre opmærksom på brugen af art. 

32, stk. 2, litra b i EPRFO 1307/2013 i forbindelse med ansøgningen. Det vil give mulighed for 

bedre overblik over disse arealer. Det er dog en overimplementering i forhold til forordningsteksten, 

at ansøger ikke kan anvende undtagelsesbestemmelsen i art. 32, hvis ikke han har påberåbt sig 

dette inden ansøgningsfristen. 

 

Som bestemmelsen er formuleret, vil manglende angivelse af anvendelse af undtagelsesbestem-

melsen på ændringsfristen afskære landbrugeren fra senere at påberåbe sig artikel 32, stk. 2, litra 

b. 

 

Der er et iøjnefaldende misforhold mellem mål og middel. 

 

Minimumskrav 

§17 

Det er positivt, at arealgrænsen bibeholdes på 2 hektar. Landbrug & Fødevarer mener, at den sup-

plerende grænse på 300 EUR skal bibeholdes i bekendtgørelsen. Selvom der ikke længere vil være 

særlige rettigheder, kan man godt forestille sig, at landbrugere, der modtager koblet støtte og har 

under 2 hektar landbrugsjord, kan komme over den hidtil fastsatte grænse på 300 EUR. 

 

§ 18 

I bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen (enkeltbetalings-

bekendtgørelsen), anvendes begrebet ”areal”. I udkastet til bekendtgørelse benævnes arealet som 

en ”landbrugsparcel”. Landbrug & Fødevarer ønsker klarhed over, om der i realiteten er forskel på 

de to definitioner.  

 

Betragtningen ”Et areal betragtes som sammenhængende, hvis der mellem dele af arealet indenfor 

den samme markblok er en støtteberettiget passage…” vil hvert år medføre, at marker underken-

des på grund af kravet om beliggenhed i samme markblok, selv hvor det er tydeligt på markkortet, 

at de to markblokke ikke er adskilt på grund af fysisk skel. På den baggrund finder Landbrug & 

Fødevarer, at definitionen bør ændres. 

 

I forbindelse med at NaturErhvervstyrelsen ændrer definitionen af ”varig afgrænsning” til også at 

kunne omfatte mindre græsstriber mellem marker, bør det sikres, at der ikke dannes marker under 

0,30 hektar i selvstændige markblokke. 

 

Herudover mener Landbrug & Fødevarer, at definitionen ”lukkede” væksthuse i stk. 2, er for upræ-

cis og giver anledning til spørgsmål om, hvornår et væksthus må anses som lukket. Derfor skal 

”lukket” udgå af bestemmelsen. 
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Rådighed 

§ 19 

I forhold til MVJ er det nugældende krav, at tilsagnshaver i hele tilsagnsperioden skal drive til-

sagnsarealer som ejer eller forpagter, så Landbrug & Fødevarer opfatter bestemmelsen således, at 

der ikke er tale om en ændring. 

 

Aktiv landbruger 

§ 20 

Ifølge bekendtgørelsesteksten er man aktiv landbruger, hvis man modtager under 5.000 EUR i 

støtte eller, hvis ens hovedbranche/bibranchekode i CVR registret er landbrug.  Landbrug & Føde-

varer finder det væsentligt, at der på området gennemføres en minimumsimplementering, og at 

landmænd, der modtager mindre end 5.000 EUR i støtte, tages ud af kontrolpopulationen. Øvrige 

kontrolleres med udgangspunkt i branchekoder med mulighed for at dokumentere status som aktiv 

landbruger. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det bør undgås, at personer, der driver landbrug i deres CPR-

nummer, også kan blive pålagt dokumentationskrav. NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at hvis man 

søger med CPR-nummer, så har styrelsen ikke mulighed for at udelukke ansøger fra bestemmel-

sen qua en branchekode, men at ansøger dog stadig kan undtages på baggrund af bagatelgræn-

sen på 5.000 EUR. Styrelsen har derfor i en e-mail til Videncentret for Landbrug præciseret, at det 

vil være nødvendigt med dokumentation for, at f.eks. den direkte støtte tilsvarer 5 pct. af den sam-

lede indkomst. Landbrug & Fødevarer finder, at udformningen af bestemmelsen gør det uklart, hvis 

det skulle forholde sig således, at ansøgere, der driver landbrug i et CPR-nummer i stedet for CVR-

nummer, skal være underlagt dokumentationskravet i § 20, stk. 3, da bestemmelsen må antages på 

udtømmende vis at opregne, hvilke landmænd, der til deres ansøgning om grundbetaling skal ved-

lægge dokumentation for at være aktiv landbruger.  

 

I administrationen af bestemmelsen er det i øvrigt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at Natur-

Erhvervstyrelsen sikrer, at bedriftsejere, der fx har arvet et større beløb eller udlejer et sommerhus 

på bedriftens areal, ikke kommer i klemme på grund af 5 pct.-reglen. Landbrug & Fødevarer har i 

den forbindelse noteret sig Kommissionens udmelding i en forklarende note til de delegerede rets-

akter, som Kommissionen selv betegner som bindende retningslinjer, punkt 3 om, at for eksempel 

en udlejningsaktivitet på en bedrift ikke skal betragtes som en ejendomsmæglerservice.  

 

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at alle, der ikke kan defineres som aktive landbru-

gere i 2015, vil miste både årets støtte samt betalingsrettigheder til det pågældende areal.  

 

Derfor er det helt centralt, at alle, der er i risikogruppen for ikke at være aktive landbrugere, får 

besked herom i god tid. Det er meget vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen igangsætter målrettet kom-

munikation til de landbrugere, som er i risikogruppen. På den baggrund vil det være muligt at nå at 

omdisponere bedriften, såfremt landbrugeren vurderer, det er nødvendigt. Det kan for eksempel 

ske ved at bortforpagte de støtteberettigede arealer inden ansøgningsfristen i 2015.  

 

Landbrugsaktivitet 

Landbrug & Fødevarer mener, det skal være muligt for landmænd, der tilplanter deres jord med 

juletræer om efteråret efter en kornafgrøde at opretholde støtten i tilplantningsåret, da det ikke er 

noget problem at opfylde kravet om landbrugsaktivitet, som nævnt i § 21 stk. 1. 

 

§ 21 stk. 3 
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Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der ikke er krav om årlig landbrugsaktivitet på artikel 32 

(tidligere 34) arealer.  

 

§ 22 stk. 2 

Landbrug & Fødevarer mener, at de 100 m
2
 bør hæves for at give landmændene den fornødne 

fleksibilitet ved indtegningen af det kort, som vil være styrende for ansøgningen om støtte. 

 

§ 24 

NaturErhvervstyrelsen foreslår at udvide det tidsrum, hvor der må foregå anden aktivitet end land-

brugsaktivitet fra 8 til 14 dage i perioden fra den 1. april til den 31. august. Landbrug & Fødevarer 

mener dette er et positivt tiltag. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at man i 2015 vil få inddraget 

alle betalingsrettigheder, der ikke søges støtte til. Landbrug & Fødevarer er dog bekymret for, om 

dette er tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke er nogen, som vil komme i klemme og miste deres ret-

tigheder på den baggrund. Yderligere kan risikoen for at miste betalingsrettigheder være med til at 

begrænse ønsket om aktiviteter i det åbne land i løbet af sommeren 2015. Dette vil heller ikke være 

hensigtsmæssigt. Derfor vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at NaturErhvervstyrelsen tager de 

fornødne hensyn i forbindelse sagsbehandlingen af dispensationsansøgninger for 2015. 

 

§ 25 

Bestemmelsen er formuleret negativt i modsætning til bestemmelsen i EPRFO 1307/2013, artikel 

32, stk. 2, litra a. Landbrug & Fødevarer finder, at der derved kan være risiko for, at formuleringen 

vil understøtte en mere snæver forståelse af støtteberettigede arealer ved NaturErhvervstyrelsens 

administration af reglerne. 

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at bekendtgørelsen bør definere lysåbne arealer i skov, da 

denne type arealer ofte har voldt problemer.  

 

Derudover er det vigtigt at få klarlagt grænsefladen mellem et landbrugsareal og et rekreativt areal, 

herunder eksempelvis snitfladen mellem opsatte bænke og lignende foranstaltninger og kravet om 

landbrugsaktivitet som hovedformål. Eksempelvis bør opsætning af en bænk langs en randzone 

eller en trampesti, hvor der er offentlig adgang ikke medføre, at arealet betragtes som rekreativt. 

 

Dyrkede arealer 

§ 26 

Det er positivt, at kravet til de dyrkede arealer er blevet forenklet, således at alle arealer skal være 

tilsået eller tilplantet senest den 31. august i ansøgningsåret.  

 

Aktivitet på permanente græsarealer og græs i omdrift 

§ 27 

Slåningsperioden er ændret fra 1. juli – 15. september til 1. juni – 31. august. Slåningsperioden er 

ikke enslydende med den periode, der er angivet for brak, som foreslås til 21. juni – 31. august.  

Ud fra et forenklingssynspunkt og for at minimere risikoen for fejl hos landmanden, kan Landbrug & 

Fødevarer ikke se, hvorfor der skal være forskel på de to slåningsperioder. I praksis vil det betyde, 

at der er endnu flere datoer, som landbrugeren skal forholde sig til. 

 

Desuden er det på ingen måde acceptabelt, at muligheden for at slå arealet om efteråret begræn-

ses fra den 15. september til den 31. august. Af hensyn til markvildt og biodiversitet kan det være 

uhensigtsmæssigt at slå arealerne i begyndelsen af juni måned. Derfor ser Landbrug & Fødevarer 

gerne, at slåningsperioden bliver den 21. juni til 15. september for både brakarealer og græsarea-

ler. 
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Stk. 2 fastsætter, at aktivitetskravet skal overholdes på hele marken, dog således at områder på 

maksimalt 100 m
2
 er støtteberettigede, selvom aktivitetskravet ikke er opfyldt. Landbrug & Fødeva-

rer opfordrer til at hæve grænsen til 1.000 m
2
. 

 

I de tilfælde slåningskravet erstattes af afgræsning, bør kravet om, at plantedækket på 50 pct. af 

arealet højst må være 40 cm ikke være ufravigeligt. Det bør i alle tilfælde være en helhedsvurdering 

af arealet, der er afgørende for om aktivitetskravet anses for at være opfyldt. Hvis det er tydeligt, at 

der har været dyr på arealet, og at disse har afgræsset plantedækket, skal arealet kunne godken-

des, uagtet at plantedækket er over 40 cm højt på mere end 50 pct. af arealet.  Også her bør 

grænsen på 100 m
2
 ændres til 1.000 m

2
.   

 

Et krav om, at slåningskravet skal være opfyldt for hele arealet, vil ikke være rimeligt for ikke-

støtteberettigede del-arealer for eksempel områder med skov/buskekrat, meget skrånende arealer, 

arealer under træer, våde arealer, arealer med lysesiv og stenede områder, der er beliggende i en 

”pro rata-blok” omfattet af aktivitetskravet. 

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at der er hjemmel til at kræve aktivitetskravet opfyldt på hele 

arealet, såfremt der er fastsat en pro rata-sats på under 100 pct. Da aktivitetskravet er en støttebe-

tingelse, kan det ikke gælde for arealer, der ikke udbetales støtte til.  

 

Lavskov 

§ 28, stk. 1 

Eftersom lavskov fremadrettet kan tælle med som miljøfokusareal, er det vigtigt, at så mange area-

ler som muligt kan medregnes som miljøfokusareal. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at lav-

skovsbegrebet udvides ved at ændre kravet til stævning fra mindst hvert tiende år til mindst hvert 

tyvende år. 

 

Tilvækstkurver for poppel viser eksempelvis, at den største tilvækst af biomasse er omkring 15 år. 

Så reelt burde poppel kunne stå til ca. 20 år.  I Miljøministeriet arbejder man også med en stæv-

ningstid på 15-20 år for såkaldt stævningsskov. 

 

I forhold til EU-lovgivningen, burde det heller ikke være noget problem, da det fremgår af definitio-

nen af lavskov, som står i artikel 4, stk. 1, litra k) EPRFO 1307/2013, at medlemsstaterne selv fast-

sætter den maksimale omdriftstid. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at kravet om stævning af hele arealet kun kan gælde på markni-

veau, ellers vil man gennemtvinge samtidig stævning af arealer, der kan være etableret forskellige 

år. Der findes også producenter, som har lavskov med henblik på selvforsyning med flis, hvorfor de 

høster en del af marken hvert år. 

 

Landbrug & Fødevarer ser gerne mulighed for at lade striber af pil stå i høståret – og høste det et år 

forskudt. Det vil stadig sikre, at der stævnes inden for det gældende tidsinterval, men giver mulig-

hed for sikring af striber til gavn for biodiversiteten.  

 

§ 28, stk. 6 

Som det også fremgår af § 2 stk.1, vil det fremadrettet ikke længere være muligt at have op til 25 

pct. andre arter af træer og buske jævnt fordelt i beplantningen. For beplantninger, hvor der i dag er 

andre arter, skal disse være fældet senest den 1. januar 2016. Dette giver anledning til følgende 

bemærkninger: 
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For det første kan Landbrug & Fødevarer ikke se, at der er sket en væsentlig ændring i definitionen 

af lavskov, som kan begrunde denne opstramning af reglerne. Den gamle definition af lavskov, som 

står i artikel 2, litra n) i Kommissionens forordning 1120/2009 lyder som følger: 

 

”Lavskov med kort omdriftstid: arealer udlagt med sorter henhørende under KN-kode 0602 90 41, 

som består af træagtige, flerårige afgrøder, hvis rodnet eller stubbe forbliver i jorden efter høst, og 

hvorfra der vokser nye skud det følgende år; de skal desuden være omfattet af den liste over sorter 

egnet til lavskov med kort omdriftstid, som medlemsstaterne udarbejder fra 2010, og hvori den 

maksimale omdriftstid skal angives” 

 

Den nye definition er affattet således i artikel 4, stk. 1, litra k) i EPRFO 1307/2013: 

 

”Lavskov med kort omdriftstid: arealer udlagt med træarter henhørende under KN-kode 0602 90 41, 

der skal defineres af medlemsstaterne, og som består af træagtige flerårige afgrøder, hvis rodnet 

eller stubbe forbliver i jorden efter høst, og hvorfra der vokser nye skud det følgende år, og hvis 

maksimale omdriftstid medlemsstaterne fastsætter.” 

 

På den baggrund mener Landbrug & Fødevarer ikke, at der er grund til at skærpe reglerne på dette 

område. 

 

For det andet vil en eventuel skærpelse af reglerne på dette område betyde, at en række land-

mænd skal ud at fælde træer på deres arealer. De er nødsaget til at gøre dette, da de ikke kan 

vælge at tage arealet ud af ansøgningen. 

 

Landbrug & Fødevarer anser det ikke som rimeligt, at landmænd, der har etableret lavskov efter 

gældende regler, skal blive ramt af de nye regler omkring træarter. Disse bør kunne fortsætte med 

at modtage arealstøtte til lavskoven efter de oprindelige bestemmelser indtil stævning af arealet. 

Alternativt må formuleringen som minimum medføre, at man uden omkostninger (krav om tilbage-

betaling eller tilsvarende) kan undlade at søge til et hidtidigt lavskovsareal i 2016, uden at det skal 

stævnes mellem 2015 og 2016. 

 

Landbrug & Fødevarer bemærker i øvrigt, at hvis der i stk. 8, henvises til kravet om artssammen-

sætning og krav om samtidig stævning af hele arealet, så er der tale om lovgivning med tilbagevir-

kende kraft. 

 

Faunaforbedrende foranstaltninger 

§ 29, stk. 2 

Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, hvorfor det ikke skal være muligt, at vildtstriber etab-

leres med majs, kornafgrøder i renbestand eller med majs i blandinger på braklagte arealer.  

 

Kravet til de braklagte arealer er, at der ikke må finde landbrugsproduktion sted på arealet. Det 

fremgår af den foreløbige delegerede retsakt til de direkte betalinger, artikel 45 stk. 2. Etablering af 

vildstriber har på ingen måde noget med produktion at gøre, og derfor ser Landbrug & Fødevarer 

ikke noget problem i at tillade de ovennævnte afgrøder i vildstriber på brakarealer.  

 

Derudover er det således, at mange vildtblandinger helt naturligt indeholder majs, korn, boghvede, 

hør og lignende. Det betyder, at det i en kontrolmæssig sammenhæng kan være meget svært at se, 

om den pågældende vildtstribe lever op til de skærpede krav. Derfor vil det også ud fra et kontrol-
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mæssigt synspunkt være meget mere enkelt, hvis der ikke er denne begrænsning på vildtstriber i 

brak. 

 

§ 29, stk. 3 

Det er positivt, at der nu tillades barjordsstriber på op til tre meter. 

 

Braklagte arealer 

§ 30, stk. 2 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at det er vigtigt for landbruget, at datoen 15. juli fast-

holdes. Nedvisning af kvikgræs er optimal i begyndelsen af juli måned, hvor planten er grøn og 

derfor meget modtagelig overfor tilførte sprøjtemidler, selv i nedsatte doser. Jo længere hen på 

sommeren man kommer, jo mere udtørret bliver kvikgræsset, hvorefter effekten forringes betyde-

ligt, med øgede doser til følge og eventuelt flere sprøjtninger. Det vil samtidig være optimalt at 

påbegynde jordbearbejdning af arealet så tidligt som muligt for at få etableret et godt såbed til den 

efterfølgende afgrøde. Her skal det nævnes, at det normale såtidspunkt for fx. vinterraps er i be-

gyndelsen af august og for vintersæden fra 1. september. 

 

§ 30, stk. 3 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, der er grund til at opstille særlige ”dato-regler” for, hvornår det 

er muligt at foretage jordbearbejdning på braklagte arealer i forbindelse med efterfølgende etable-

ring af vårafgrøder. Brakarealer er ikke omfattet af de nationale regler for forbud mod jordbearbejd-

ning forud for en forårssået afgrøde og bør derfor ikke omfattes af restriktioner, der ligner disse 

regler. Det skal alene ske på baggrund af krav i EU-forordningen. 

 

§ 30, stk. 4 

Det er en unødig skærpelse af reglerne, at brakarealer fremadrettet skal slås hvert år. Desuden går 

det imod al rådgivning i forhold til at gøre noget for markvildtet. Tidligere har udyrkede arealer kun 

skullet slås hvert andet år. Som det fremgår af artikel 4 i den foreløbige delegerede retsakt til de 

direkte betalinger, er det fortsat muligt at godkende aktiviteter, der kun udføres hvert andet år for at 

sikre, at landbrugsarealet bevares i en stand, der gør arealet egnet til dyrkning eller afgræsning 

uden forberedende foranstaltninger. Derfor er der ingen grund til at skærpe kravet. 

 

Hvis NaturErhvervstyrelsen alligevel insisterer på at skærpe kravet, kunne et alternativ være at slå 

halvdelen af arealet hvert år. 

 

Slåningsperioden er ændret fra 1. juli – 15. september til 21. juni – 31. august. Slåningsperioden er 

ikke enslydende med den periode, der er angivet for græs, som foreslås til 1. juni – 31. august.  Ud 

fra et forenklingssynspunkt kan Landbrug & Fødevarer ikke se, hvorfor der skal være forskel på de 

to slåningsperioder. I praksis vil det betyde, at der er endnu flere datoer, som landbrugeren skal 

forholde sig til. 

 

Af hensyn til markvildt og biodiversitet kan det være uhensigsmæssigt at slå arealerne i begyndel-

sen af juni måned. Desuden er det på ingen måde acceptabelt, at muligheden for at slå arealet om 

efteråret begrænses fra den 15. september til den 31. august. Derfor vil Landbrug & Fødevarer 

samlet set anbefale, at slåningsperioden bliver den 21. juni til 15. september for både brakarealer 

og græsarealer. Landbrug & Fødevarer antager i øvrigt, at slåningskravet ikke vil gælde udlagte 

vildstriber i brak. 

 

Grønne Krav 
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Landbrug & Fødevarer finder, at der i bekendtgørelsesteksten bør indføres, at økologer ikke er 

omfattet af de grønne krav, da bekendtgørelsesteksten formentlig ofte vil udgøre den først benytte-

de retskilde. Det er desuden væsentligt at få klarlagt tidspunktet eller perioden for, hvornår/hvor 

længe arealerne skal være autoriseret økologiske eller under omlægning, det vil sige om arealerne 

skal være økologiske på ansøgningsfristen eller hele kalenderåret. 

 

Desuden efterlyser Landbrug & Fødevarer en afklaring af, hvordan marker, som omlægges til øko-

logi midt i kalenderåret, vil blive håndteret. Med et kommende økologisk arealtilskud med start den 

1. september hvert år, må det forventes, at mange fortsat vil vælge 1. august eller 1. september 

som omlægningsdato, da det har store driftsmæssige fordele. På samme måde forventes det, at et 

eventuelt ophør med økologi vil ske den 31. august, hvor den 5-årige tilsagnsperiode for økologisk 

arealtilskud vil udløbe.  

 

Betaling for grønne krav 

§ 31 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for valget af implementeringsmodel, som er en forudsætning for 

anvendelsen af den irske model, som nævnt i § 4.  

 

§32 

Perioden fra 1. juni til 31. juli er, så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået, nationalt fastsat af 

hensyn til kontrollen af kravet om flere afgrøder. Det er helt afgørende, at kontrolhensyn ikke står i 

vejen for, at landbrugere kan opfylde kravet om flere afgrøder på deres bedrift. Hvis landbrugeren 

har anmeldt et tilstrækkeligt antal afgrøder, og disse er sået og høstet indenfor de angivne frister, 

bør disse afgrøder uden problemer kunne tælle med som en afgrøde i forhold til dette krav. Som 

Landbrug & Fødevarer ser det, kan den foreslåede periode give problemer i to forskellige tilfælde: 

 

1. ved tidlig høst (eksempelvis høst af grønkorn, tidlige vinterafgrøder m.v.) 

2. ved sen etablering af afgrøden (eksempelvis gartneriafgrøder) 

 

Landbrug & Fødevarer har brug for en grundig redegørelse fra NaturErhvervstyrelsen på, hvordan 

disse situationer håndteres kontrolmæssigt, så det sikres, at alle afgrøder, der rent faktisk er etable-

rede også kan tælle med i kravet om flere afgrøder, herunder anvendelse af billedserier (hvornår og 

hvor længe) og sammenhæng med kontrol (hvilken afgrøde kan konstateres på stedet).  

 

Perioden fra 1. juni til 31. juli er problematisk, da der ikke altid er sammenhæng mellem den afgrø-

de, der anmeldes i Fællesskemaet som ”hovedafgrøde” og den afgrøde, der findes på arealet i 

denne periode. Det fremgår desuden ikke af bestemmelsen, om afgrøden skal kunne findes på 

arealet i hele perioden eller blot i en del af denne periode. 

 

Tidlig høst 

Høst af grønrug sker typisk medio/ultimo maj måned, og afgrøden findes dermed ikke i den nævnte 

periode. Høst af grønbyg sker typisk primo juni måned, og høst af helsæd i juli måned. Efter høst af 

ovenstående afgrøder vil der typisk være græsudlæg på arealet.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at udformningen af bestemmelsen er uhensigtsmæssig, da land-

mænd, der høster før 1. juni, potentielt kan få et problem ved beregning af afgrødekategorierne for 

at leve op til de grønne krav. Det giver generelt en stor usikkerhed i forbindelse med tidlig høst i 

løbet af juni og juli. Det er nødvendigt med en afklaring af, hvad der godskrives, hvor to forskellige 

afgrødetyper konstateres på bedriften i perioden. Landbrug & Fødevarer mener i den forbindelse, at 

det er helt afgørende, at afgrøden kan tælle med, hvis den allerede er høstet på kontroltidspunktet. 
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Dette skal gælde uanset om afgrøden efterfølgende fremstår eksempelvis som en græsmark, en 

stubmark, en græsmark med stubbe, en mark hvor der er foretaget efterfølgende jordbehandling 

eller som en mark, hvor der er etableret efterafgrøder. Det afgørende er, at afgrøden har været 

etableret og er blevet høstet. 

 

Undtagelserne til krav om flere afgrøder fra artikel 44 stk. 3 i EPRFO 1307/2013, herunder også 

kravet bestemmelsen om ombytning af mere end 50 pct. af arealerne, er ikke nævnt i bekendtgø-

relsen. Landbrug & Fødevarer forventer, at det vil blive præciseret i en kommende vejledning. 

 

Sen såning  

Derudover er det uklart, hvordan samspillet er mellem perioden 1. juni – 31. juli, hvor kravet om 

afgrødevariation skal opfyldes, og fristen for tilsåning og tilplantning den 31. august. Hvis en afgrø-

de sås eller plantes efter den 1. august, skal den også kunne tælle med i forbindelse med afgrøde-

variation. Særligt på gartneriområdet findes der en række afgrøder, som typisk etableres relativt 

sent. Det er helt centralt, at disse afgrøder også kan tælle med som en afgrøde under afgrødevaria-

tion.  

 

Desuden er det vigtigt, hvorledes NaturErhvervstyrelsen forholder sig kontrolmæssigt til arealer, der 

er sået sent (ultimo juli og august). Så vidt Landbrug & Fødevarer er orienteret, vil NaturErhvervsty-

relsen ikke følge op med billedserier på dette sene tidspunkt. Det må ikke betyde, at der vil være en 

større sandsynlighed for at blive udtaget til fysisk kontrol, såfremt afgrøden sås sent. 

 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at der er et vist nationalt spillerum ved udmøntningen af forord-

ningens bestemmelser, og at en præcisering i selve bestemmelsen er påkrævet. Herudover må 

NaturErhvervstyrelsen påregne en stor informationsforpligtelse over for landmændene. 

 

Miljøfokusområder 

§ 33  

Landbrug & Fødevarer vil endnu en gang understrege, at det er helt centralt, at flere typer af area-

ler skal kunne tælle med som miljøfokusarealer i Danmark, Hvis vores europæiske kolleger f.eks. 

kan tælle levende hegn med som miljøfokusarealer, så skal det også være muligt i Danmark, ellers 

forvrider det konkurrencen mellem medlemslandene. 

 

Listen over arealtyper skal således udvides til også at omfatte levende hegn, skovrejsningsarealer, 

kvælstoffikserende afgrøder, 10 meter bræmmer/kanter langs mark og skov samt grøfter/stendiger. 

Hvis baggrunden for ikke at tage disse arealtyper med som MFO-arealer i Danmark er risikoen for 

underkendelser fra EU-revisionen, mener Landbrug & Fødevarer, at NaturErhvervstyrelsen sam-

men med de øvrige medlemslande bør lægge pres på Kommissionen for at finde en mere admini-

strerbar løsning. Det bør i den forbindelse gentages, at den bekymring ikke er relevant for de kvæl-

stoffikserende afgrøder, hvorfor den umiddelbart kan indføres. 

 

For at udnytte MFO-potentialet for GLM-landskabselementer mest muligt, mener Landbrug & Fø-

devarer, at den maksimale arealstørrelse for landskabselementerne skal hæves fra 2.000 m
2 

til 

5.000 m
2
. 

 

Herudover skal vægtningen, jfr. § 33, stk. 1, nr. 5, generelt for efterafgrøder øges fra 0,3 til 0,7, som 

vi allerede har set Kommissionen melde ud, at den vil gøre via en ny delegeret retsakt for så vidt 

angår kvælstoffikserende afgrøder.  
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Ligeledes skal vægtningsfaktoren i § 33, stk. 1, nr. 3, for arealer med lavskov skal øges fra 0,3 til 

0,7. På arealer med lavskov er der rig mulighed for biodiversitet af insekter, fugle samt vildt. 

 

Der bør desuden byttes om på rækkefølgen af nr. 3) arealer med lavskov og nr. 4) barakarealer, så 

de MFO-arealer, der har den laveste vægtningsfaktor står nederst.  Landbrug & Fødevarer er klar 

over, at rækkefølgen af de tre nederste MFO-typer ikke har nogen betydning i praksis, da de tre 

typer MFO-areal ikke kan være sammenfaldende. Alligevel kan rækkefølgen give anledning til 

forvirring. 

 

Undtagelserne til krav om etablering af miljøfokusområder fra artikel 46 stk. 4 i EPRFO 1307/2013 

er ikke nævnt i bekendtgørelsen. 

 

§ 34 (Lavskov) 

Ifølge den foreløbige delegerede retsakt til de direkte betalinger, artikel 45, stk. 8, må der ikke an-

vendes mineralske gødningsstoffer og/eller plantebeskyttelsesmidler på lavskovsarealer, der skal 

tælle med som miljøfokusområde. Denne formulering indikerer, at det enkelte medlemsland kan 

vælge at tillade at anvende enten gødning eller plantebeskyttelsesmidler på arealerne. Derfor bør 

der ikke være noget til hinder for, at et lavskovsareal kan tælle med i år, hvor der anvendes plante-

beskyttelsesmidler, såfremt der ikke anvendes gødning i det pågældende år. 

 

§ 35 (efterafgrøder)  

Landbrug & Fødevarer er meget bekymret over den praktiske udmøntning af regelsættet omkring 

efterafgrøder som miljøfokusareal. Reelt set betyder, det regelsæt der lægges op til, at det vil blive 

meget lidt attraktivt for landmanden at anvende efterafgrøder som miljøfokusareal. 

 

Det skyldes ikke mindst, at NaturErhvervstyrelsen lægger op til, at samtlige MFO-efterafgrøder skal 

etableres som frøblandinger. Det giver blandt andet nogle alvorlige udfordringer i forhold til samspil-

let med de nationale regler for efterafgrøder. Det er vigtigt, at der kommer et fornuftigt samspil 

mellem de nationale regler for efterafgrøder og reglerne for MFO-efterafgrøder. Ud fra den foreslå-

ede tekst i bekendtgørelsen, er det ikke let at se, hvordan dette samspil vil komme til at fungere i 

praksis. Derfor er det foreslåede regelsæt, set med Landbrug & Fødevarers øjne, behæftet med 

ganske stor usikkerhed. 

 

Derudover er der en række generelle udfordringer i forhold til reglerne omkring anmeldelse, kontrol 

og sanktionering af reglerne, som øger risikoen ved at anvende efterafgrøder som miljøfokusareal. 

 

Afgrødeblandinger 

Som bestemmelsen er affattet er det kun frøblandinger eller græsudlæg, der kan anvendes som 

miljøfokusområder i form af efterafgrøder, og de kan kun tælle med i det pågældende ansøgnings-

år. Det er helt centralt for Landbrug & Fødevarer at holde fast på Kommissionens udmelding – i en 

forklarende note, som Kommissionen selv betegner som en bindende retningslinje – om, at kravet 

om frøblandinger ikke gælder for ”nitratdirektiv-efterafgrøder”.  Denne forklarende note har allerede 

skabt en berettiget forventning i både Rådet og Europa-Parlamentet, og medlemsstaternes admini-

stration er lagt an på den forudsætning. Kommissionens udlægning i noten må desuden anses som 

forordningskonform, da hverken grundforordningen, EPRFO 1307/2013 eller den delegerede rets-

akt er til hinder for en forvaltning af reglerne, der anerkender efterafgrøder udmøntet via nitratdirek-

tivet per se, hvilket også må have været Kommissionens holdning, siden dette blev slået udtrykke-

ligt fast i den forklarende note. 
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NaturErhvervstyrelsens forslag til tilladte afgrøder i blandinger i § 35 stk. 6 indeholder kun et be-

grænset antal afgrøder. Langt de fleste afgrøder vil være mulige i afgrødeblandinger, og der vil kun 

være ganske få afgrøder, som ikke kan tillades. Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at der i 

stedet laves en negativliste. Alternativt kunne man opregne, hvad der som minimum må indgå i 

blandingen. 

 

Derudover bør der være forøget fokus på at udvide muligheden for at anvende afgrødeblandinger i 

forbindelse med revideringen af bekendtgørelsen vedrørende jordbrugets anvendelse af gødning 

og om plantedække. 

 

Udlæg af græs 

Ud fra bekendtgørelsesteksten kan Landbrug & Fødevarer konstatere, at frøgræsmarker (og andre 

græsmarker) skal kunne tælle med som MFO-efterafgrøder i etableringsåret, hvilket også er i over-

ensstemmelse med følgende formulering i den delegerede retsakt, artikel 45, stk. 9: ”...ved under-

såning af græs i hovedafgrøden. ” 

 

Der er brug for en afklaring af, om reglen også omfatter udlæg af kløvergræs, udlæg af hvidkløver 

og engrapgræs, hvor der høstes kløverfrø året efter udlægget og engrapgræs i de to næstfølgende 

år. 

 

Det skal i den forbindelse præciseres, at græs efter Landbrug & Fødevarers opfattelse i denne 

sammenhæng betyder græs i en bred forstand. Det vil sige alt fra græs i ren bestand, til forskellige 

former for græsblandinger, herunder også kløverblandinger med græs, således som det fremgår af 

artikel 44, stk. 4, litra d) i EPRFO 1307/2013, hvor en afgrøde betragtes som ”græs eller andet 

grøntfoder”. 

 

Det bør derfor også være muligt at lave det ovennævnte græsudlæg i en vinterafgrøde, som etable-

res i efteråret. 

 

Landbrug & Fødevarer undrer sig over, hvorfor bekendtgørelsesudkastet ikke tager højde for, at 

frøgræs/græs også skal kunne tælle med i oppløjningsåret, eftersom det er tilladt og muligt at ad-

ministrere efter de nationale regler om efterafgrøder. Det eneste, som den delegerede retsakt direk-

te udelukker, er arealer med vinterafgrøder, der sås om efteråret med henblik på høstning eller 

græsning det efterfølgende år, jvf. art. 45 stk. 9, andet afsnit. 

 

De nationale regler om efterafgrøder er en del af den danske implementering af Nitratdirektivet. 

Som der står i Kommissionens udmelding, som Kommissionen selv betegner som en bindende 

retningslinje, indgår efterafgrøder, som implementeret ved nitratdirektivet, umiddelbart som MFO-

efterafgrøder:”...such areas established pursuant to the Nitrates Directive shall automatically 

qualify”. Derfor bør frøgræs/græs også kunne tælle med i oppløjningsåret. 

 

Fastsættelse af datoer 

NaturErhvervstyrelsen har som udgangspunkt lagt sig op ad de nationale regler for etablering og 

nedvisning/nedpløjning af efterafgrøder. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse minde om, at 

det enkelte medlemsland selv kan fastsætte disse frister, og at de ikke nødvendigvis behøver at 

svare til de nationale frister.  

 

Der er det særlige ved MFO-efterafgrøder sammenlignet med pligtige efterafgrøder, at det ikke er 

muligt at justere det anmeldte efterafgrødeareal på et senere tidspunkt, hvis det viser sig, at etable-

ringsfristerne ikke kan overholdes. Det er imidlertid ikke muligt at justere arealet i forbindelse med 
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etablering af MFO-efterafgrøder. I de nordlige egne af landet falder høsten typisk senere end i de 

sydlige egne. Det betyder, at der ofte er problemer med at overholde de angivne såningsfrister på 

hhv. 1. august og 20. august. Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at der bør være en større flek-

sibilitet i såningsfristerne, hvad angår MFO-efterafgrøder. Ellers er der dele af landet, hvor MFO-

efterafgrøder ikke vil være et reelt alternativ som anvendelse til opfyldelse af MFO-forpligtelsen. 

 

Samspil med nationale regler for efterafgrøder 

Det er fortsat uklart, hvordan kontrol- og sanktionssystemet håndteres i praksis, og hvordan det vil 

spille sammen med de nationale regler om efterafgrøder, herunder ikke mindst kravet om indberet-

ning/tilpasning af efterafgrøder i henhold til national lovgivning. Landbrug & Fødevarer mener i den 

forbindelse, at det er vigtigt at sikre, at der ikke reelt vil blive en højere kontrolprocent end de obli-

gatoriske 5 pct. kontrol af MFO-efterafgrøder. 

 

I Tast selv-service er det fortsat uklart, hvordan samspillet vil være mellem Fællesskemaet og ske-

maet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.  Medfører ændringer i Fællesskemaet eksempelvis auto-

matisk ændringer i Efterafgrødeskemaet og omvendt, og hvordan håndteres overanmeldelse? 

 

Det er i den forbindelse problematisk, hvis der ikke kan laves en retvisende validering af MFO-

arealer, når der overanmeldes. Det kan i praksis betyde, at det ikke vil være muligt for landmanden 

at få et retvisende overblik over, om han opfylder kravet om 5 pct. miljøfokusområder på bedriften. 

Derved giver det reelt risiko for, at landbrugeren ikke opfylder kravet. 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at det bør undersøges, om det er en mulighed, at MFO-

efterafgrøder indmeldes som et samlet areal på bedriften, der ikke skal indtegnes på markkort, 

ligesom i den nationale lovgivning. Derved vil det være muligt at undgå overanmeldelsesproblema-

tikken. Der er jo ingen problemer i at håndtere dette i henhold til national lovgivning. Det er vigtigt at 

udfordre Kommissionen på dette område, da den model, der på nuværende tidspunkt lægges op til, 

er meget svær at administrere.  

 

Stor risiko ved efterafgrøder 

Landbrug & Fødevarer er generelt meget bekymret for anvendelsen af efterafgrøder som miljøfo-

kusområde. Det skyldes, at der er en meget stor risiko forbundet med at anvende efterafgrøder 

som miljøfokusområde. Landmanden skal allerede under ansøgningsperioden beslutte, hvor stort 

et areal med efterafgrøder, som han ønsker at anvende til opfyldelse af MFO-forpligtelsen. På det 

tidspunkt er det ikke til at vide med sikkerhed, om vind- og vejrforhold muliggør etablering af det 

nødvendige areal med efterafgrøder til efteråret.  

 

Derudover vil etablering af blandinger af afgrødearter udgøre endnu et usikkerhedsmoment, da der 

kan være en risiko for, at det kun er den ene afgrøde i blandingen, som etablerer sig tilstrækkeligt. I 

den forbindelse giver et krav om maksimalt 70 pct. planter af samme afgrøde (som foreslået i stk. 

6) alt for lidt fleksibilitet for landmanden. Denne procentdel bør hæves væsentligt. 

  

Risikoen forøges yderligere af, at Kommissionen har lagt op til et relativt skrapt sanktionssystem for 

de grønne krav. Alene beregningen af den såkaldte arealafvigelse kan give en relativt stor støtte-

nedsættelse. 

 

Landbrug & Fødevarer forstår ikke begrundelsen for den i stk. 2, beskrevne indskrænkning af mu-

lighederne for så vidt angår efterafgrøder, der udelukkende indeholder korsblomstrede afgrøder.  

Eksempelvis ser honningurt og vikke ud til også at kunne etablere sig rimeligt hurtigt i efteråret. 
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Af § 35, stk. 5, fremgår det, at afgræsning af arealer med efterafgrøder, der anmeldes som miljøfo-

kusområder, er tilladt. Landbrug & Fødevarer går ud fra, at man i naturlig forlængelse heraf også 

må tage slet af arealet, så længe afgrøden ikke ødelægges.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at MFO-efterafgrødearealer, der ikke samtidig indgår som en pligtig 

efterafgrøde, bør kunne afgræsses, slættes og gødes. Erfaringer fra Tyskland viser, at gødskning 

med ca. 20-50 kg N/ha ved såning giver optimal vækst af efterafgrøderne. 

 

Efterafgrøder forud for sukkerroer kan efter husdyrgødningsbekendtgørelsen tilføres husdyrgødning 

i efteråret. Disse efterafgrøder bør også kunne indgå som MFO-efterafgrøder. 

 

Opretholdelse af permanente græsarealer 

§ 36 

Det skal tilføjes, at bestemmelsen alene omfatter særligt udpegede Natura 2000-naturtyper inden 

for Natura 2000-områder. Dette er i overensstemmelse med kortet over miljømæssigt sårbare om-

råder.  

 

Referenceandel 

§ 37 

Landbrug & Fødevarer mener, at NaturErhvervstyrelsen bør lægge pres på Kommissionen for at 

gøre det muligt at justere andelen af permanent græs, såfremt permanente græsarealer bliver natur 

og dermed ikke længere tæller med som landbrugsarealer. Ligeledes bør det være muligt at justere 

referenceandelen i forhold til det økologiske areal løbende og ikke kun ved væsentlige ændringer. 

 

Omlægningsforbud og retablering af permanente græsarealer 

§ 38 

NaturErhvervstyrelsen foreslår at indføre et omlægningsforbud for permanent græs, såfremt ande-

len af permanent græs falder mere end 3 pct. i forhold til referenceandelen.  

 

Det er valgfrit, om det enkelte medlemsland vil indføre et omlægningsforbud. 

 

Landbrug & Fødevarer ser både fordele og ulemper ved et omlægningsforbud, men kan samlet set 

ikke anbefale et omlægningsforbud. 

 

Såfremt forslaget alligevel gennemføres, mener Landbrug & Fødevarer, at en eventuel procentsats 

bør være højere end de foreslåede 3 pct. 

 

Derudover er der stadig en lang række uafklarede forhold, som vil få betydning for funktionen i 

praksis af et eventuelt omlægningsforbud. Herunder eksempelvis hvor stor den nye referenceandel 

af permanent græs vil være i forhold til det reelle permanente græsareal i 2015. Det er vigtigt at 

have viden om, hvorvidt Danmark allerede i det første år vil være i risikozonen for et fald i det per-

manente græsareal på mere end 3 eller 5 pct. Desuden er der brug for en præcis afklaring af, hvor-

dan et eventuelt omlægningsforbud vil fungere i praksis. Det er helt centralt, at det vil være let at 

søge om tilladelse og at få tilladelse. Det bør eksempelvis foregå per automatik ved anmeldelse af 

en særlig afgrødekode i Tast selv-service. Omlægningsforbuddet vil i givet fald genere mange 

landmænd, idet ca. 20 pct. af det samlede permanente græsareal i Danmark årligt omlægges til 

anden produktion. 
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§ 39 

Det er ikke nævnt, at det i første omgang, er landbrugere, der har brudt et eventuelt omlægnings-

forbud, der vil blive bedt om at retablere permanente græsarealer. 

 

Landbrug & Fødevarer formoder, at NaturErhvervstyrelsen implementerer reglerne vedrørende 

genetablering af permanent græs således, at landbrugeren kan vælge at udlægge et andet areal 

end det areal, der er pløjet op, så længe det arealmæssigt svarer til genetableringsforpligtelsen, jf. 

artikel 44 stk. 3, i den foreløbige delegerede retsakt til de direkte betalinger. 

 

Landbrug & Fødevarer mener også, at det bør være muligt at retablere et permanent græsareal 

ved at så et græsudlæg i en kornafgrøde. Rent praktisk kan det håndteres ved at anmelde det med 

en særlig græskode, der indikerer, at arealet fremadrettet vil være permanent græs. 

 

Unge Landbrugere 

§§ 41-46 

Landbrug & Fødevarer gør for god ordens skyld opmærksom på den fejl, som NaturErhvervstyrel-

sen dog selv mundtligt har verificeret vedrørende § 41, stk. 1, hvor der i stedet for ”og antallet af 

støtteberettigede hektar” skal stå ”og antallet af betalingsrettigheder, som ansøger har aktiveret det 

pågældende år. ”  

 

Det bør defineres klart i vejledning til bekendtgørelsen hvad ”fuld beslutningskompentence” inde-

bærer. Giver det fx. problemer for bedrifter med en rådgivende gårdbestyrelse / ”advisory board” 

eller for bedrifter med en egentlig bestyrelse, der (også formelt) har beslutningskompetence. 

 

Der er fortsat en række uafklarede spørgsmål vedrørende interessentskaber, som vil være vejled-

ningsstof. Landbrug & Fødevarer understreger vigtigheden af enkle og entydige retningslinjer. Na-

turErhvervstyrelsen har endvidere tidligere oplyst, at der vil blive udarbejdet en blanket, som inte-

ressentskabet skal benytte i forbindelse med indberetningen via Fællesskemaet. Det er meningen, 

at sådan en blanket skal indeholde en underskrevet erklæring om, at den/de unge landbruger(e) 

udøver den fornødne faktiske og varige kontrol på bedriften. Landbrug & Fødevarer forventer at 

blive involveret i udformningen af den blanket, som man vil skulle benytte. 

 

Områder med naturlige begrænsninger (ø-støtte) 

§ 47 

Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt at være opmærksom på, om der er nogen arealer, som 

fremadrettet ikke kan modtage Ø-støtte som følge af flytningen fra søjle I til søjle II. Det er fra 

Landbrug & Fødevarers side ikke intentionen, at flytningen skal medføre denne type begrænsnin-

ger. 

 

Antallet af ikke-brofaste øer, der kan modtage støtte, forøges med 15 nye øer til 46. Beløbsmæs-

sigt fortsætter støtten på samme niveau som i dag. Landbrug & Fødevarer gør derfor opmærksom 

på, at det umiddelbart må betyde, at der skal afsættes flere midler til Ø-støtten.  

 

Overdragelse af bedrifter 

§ 48 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at der bør være mulighed for at lave et producentskifte, 

som vil flytte retten til støtte til køber. Det kan være skattemæssigt hensigtsmæssigt i forbindelse 

med ejendomshandler. Muligheden for et producentskifte vil også betyde, at konsekvenserne af 

manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene flyttes over til køber. 
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III. Specifikke tekstnære rettelser eller ændringsforslag  

Landbrug & Fødevarer har følgende specifikke rettelser/ændringsforslag til bekendtgørelsesudka-

stet: 

Paragraf Indhold Kommentar/rettelse 

§ 2 stk. 1 

Nr. 3 

Def. braklagte arealer Skal holdes i en stand, der gør dem egnede til græsning….. 

Virker misvisende, da braklagte arealer ikke må afgræsses 

§ 2, stk. 1, 

nr. 6 

Derudover betragtes 

vår- og efterafgrøder 

som forskellige afgrø-

dekategorier 

 

Brak, græs og andet 

grøntfoder er selv-

stændige afgrødekate-

gorier 

Der må skulle stå:  

Derudover betragtes vår- og vinterafgrøder som forskellige afgrøde-

kategorier 

 

 

Det bør præciseres, om der er tale om 3 afgrødekategorier eller kun 

2. 

 

 

7, stk.1 Overdragelse af beta-

lingsrettigheder 

Det foreslås aht. læsbarheden, at der tilføjes ”jf. dog stk. 3” 

§ 10, stk. 2 Tildeling af betalings-

rettigheder hvor arealet 

er midlertidigt ekspro-

prieret 

Hvorfor står der ”kan tildele”? Betyder det, at man ikke kan være 

sikker på i alle tilfælde at få tildelt betalingsrettigheder i denne situati-

on? 

§ 28 stk. 7 Mangler Springer fra stk. 6 til stk. 8. 

§ 28 stk. 8 Arealer med lavskov, 

der har været anmeldt i 

Fællesskemaet i an-

søgningsåret 2014 er 

omfattet af denne be-

stemmelse 

Hvilken bestemmelse henvises der til? 

Hvis det er kravet til artssammensætning og krav om samtidig stæv-

ning af hele arealet, så er der tale om lovgivning med tilbagevirkende 

kraft. 

§ 30 Stk. 5 Afslået plantedække 

må ikke fjernes fra 

marken og må ikke 

anvendes landbrugs-

mæssigt 

Det må skulle være ”afslået plantemasse” eller ”afslået plantemateria-

le” 

 

Hvad er baggrunden for og hjemlen til at forbyde eksempelvis af-

brænding eller afgasning af plantemassen/materialet 

§33, stk. 3 MFO randzoner ”…skal i hele sin længde ligge opad et omdriftsareal”. 

 

For mange vil det ikke kunne lade sig gøre, da der vil være mange 

forskellige former for randzonearealer… 

§ 35 stk. 6 Blandingerne skal be-

stå af mindst to typer af 

afgrøder 

Hvad menes der med to typer? Er det to arter – eller? 

Kan en blanding fx. være 50 pct. olieræddike og 50 pct. sennep? 

§ 36 Stk. 6 Lister over afgrøder, 

der kan indgå i blan-

ding 

Hvad er baggrunden for at begrænse artsvalget til efterafgrøder? 

Hvordan skal ”maksimalt bestå af 70 pct. af planter af samme afgrø-

de” forstås. 

Er det baseret på antal af planter pr. m
2
 og hvad er i givet fald bag-

grunden for valget af 70 pct.? 
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Hvad forstås der ved kløver? Er det inkl. hestebønner, ærter? 

 

Hvis der skal være en liste, kunne den måske være mere overordnet 

– da den ellers bliver meget lang.  

Måske skulle det være en negativliste i stedet for? Marvkål, jordskok-

ker, kællingetand, lucerne og solsikker mv. bør også medtages. 

 

 

 

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. 33 39 42 

27, eller Karen Munch Mortensen, KMM@LF.dk, telefonnummer 33 39 46 61, eller undertegnede. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Guldbrandt Lachmann 

Seniorkonsulent 
 

EU's Landbrugspolitik 

 

D +45 3339 4316   
M +45 3058 2159   
E hgl@lf.dk 
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