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Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet 

Nyropsgade 30 

1780 København V 
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Høringssvar til udkast til Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. høring af den 12. december 2014 om 

udkast til Vejledning til Økologisk Arealtilskud. Indledningsvist henledes opmærksomheden også på 

Landbrug & Fødevarers høringssvar af 7. januar 2015 til NaturErhvervstyrelsen høring af 8. 

december 2014 om udkast til bekendtgørelse om økologisk arealtilskud. 

 

Generelle kommentarer til vejledning om økologisk arealtilskud 2015 

De vigtigste problemstillinger i vejledningen til økologisk arealtilskud er: 

 Kravet om skiltning er problematisk (afsnit 4.8) 

 Sommerbrak (afsnit 8.5) 

 Håndtering af pro-rata (afsnit 8.3) 

 N-beregning ved samtidig drift og trinvis omlægning (afsnit 4.6) 

 Anden anvendelse på tilsagnsarealer (plantning af læ-hegn/skov) (afsnit 9.8) 

 Korrektion af bedriftens kvote (afsnit 4.6) 

 Sanktioner skal være proportionale og ikke mere indgribende end tidligere (afsnit 13.4) 

 

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er 

indsat nedenfor:  

 

Afsnit 

nr.  

Forslag til ændring  

4.2 Det forventes at en del økologiske producenter får problemer med deres 

virksomhedstyper. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at uddybe afsnittet. 

 

4.5 Første dot – tekstrettelse ”behøver…” 

 

4.6 I første afsnit fremgår det at kvælstofreduktionen skal beregnes for alle bedriftens 

harmoniarealer. Der er dog brug for at tage særlige hensyn til bedrifter med den særlige 

tilladelse til samtidig drift af en økologisk og en ikke-økologisk enhed og til bedrifter, som 

er i gang med en omlægning af bedriftens arealer. I tidligere økologiordninger – før det 

blev muligt at vælge en model på markniveau – blev kvælstofreduktionen beregnet på det 

økologiske harmoniareal.  

 

En del bedrifter har samtidig drift og store arealer på begge enheder, hvor det ikke vil 

kunne lade sig gøre at opfylde kravet på hele bedriftens harmoniareal. Kravet vil derfor 

pålægge disse bedrifter væsentlige udgifter til etablering af en ny virksomhed og opdeling 

af bedriften i to adskilte juridiske enheder. 

 

Afsnit ”Skemaet gødningskvote og efterafgrøder” 

Der er ikke nogen logisk kobling mellem ændringer af bedriftens kvote fx som følge af 

manglende pligtige efterafgrøder og reglerne om tilførsel af gødning på max. 60 og 100 kg 

N. Derfor er det fortsat uforståeligt at grænserne for tilførsel sættes ind som en kvote for 
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bedriften og skal korrigeres yderligere fx i forbindelse med manglende pligtige 

efterafgrøder.   

 

Uanset om praksis fastholdes eller ej bør det fremgå af teksten, at i tilfælde hvor 

bedriftens kvote er lavere end det valgte niveau for tilførsel (60/100 kg N), så er det 

kvoten, som er den begrænsende faktor og kvoten, som skal korrigeres yderligere i 

tilfælde af manglende pligtige efterafgrøder. 

 

Vejledningen til skemaet Gødningskvote og efterafgrøder bør ligeledes være præcis og 

fyldestgørende i forhold til hvornår og hvordan kvoten eller tilførselskravet er den 

begrænsende faktor og skal korrigeres. 

 

4.8 Krav om logo på hjemmeside og opsætning af plakat på bedrifterne er problematisk. 

Kravet vil betyde stor risiko for overtrædelser. Et skilt, der skal sidde på en port eller 

ydervæg på en gård – og holde i mere end fem år - skal være fremstillet i et ualmindeligt 

holdbart materiale og vil uanset indsatsen kunne fjernes eller blæse væk. Det bør være 

muligt at anvende instrumentet ”suspension/afhjælpning” ved manglende opfyldelse af 

kravet om skiltning, jf. forordningens mulighed for, at man i visse tilfælde kan afhjælpe en 

overtrædelse, således at årets udbetaling ikke reduceres pga. en formalitet som 

manglende skiltning. Det vil også generelt stemme overens med 

proportionalitetsprincippet, hvorefter myndighedsudøvelse ikke må være mere 

vidtgående, end hvad formålet tilsiger. 

 

5.4 Arbejdsarealer i mark med frugt og bær  

Det vil være mere hensigtsmæssigt i praksis, hvis arbejdsarealerne kan have en bredde, 

der er proportionale med markens størrelse og god landbrugspraksis. De 3 m på markens 

øvrige sider vil være for lidt og bør fx være 5 m. De 10 m forland kan også være for lidt 

med store maskiner.   

  

5.5 Gode eksempler og tegninger på blandede kulturer. Det kunne være fint med et 

eksempel, hvor der var korn eller græs i mellem rækkerne af frugttræer/-buske.  

 

7.1  Samme kommentar til kvote og tilførsel som 4.6. 

 

8.2 Nye afgrødekoder 305 og 306 – bruges de som erstatning for kode 907 økologisk 

naturareal? 

 

8.3 Teksten i 4. tekstafsnit ”Det betyder, at når du…. skal indtegne du hele marken …” er 

uklar.  

 

Mere generelt:  

Økologiske arealtilskud omfattes af den geospatiale ansøgning og pro rata systemet 

Som det fremgår af den nyligt afsluttede høring af ændringer til bekendtgørelse om 

markblok og elektronisk Fællesskema, planlægger NaturErhvervstyrelsen at omfatte de 

økologiske arealtilskud i den såkaldte geospatiale ansøgning, således at den indtegnede 

mark anses som det anmeldte areal. Som en følge heraf, skal det økologiske arealtilskud 

også anvende pro rata systemet på permanente græsarealer, jf. § 3 stk. 2 og § 9 stk. 2 og 

3 i den nævnte bekendtgørelse. I den nye vejledning til Økologisk  

arealtilskud, er det kun beskrevet meget kortfattet, hvorledes dette skal håndteres i 

praksis. NaturErhvervstyrelsen opfordres til at lave en mere uddybende beskrivelse af, 

hvorledes det skal håndteres, jf. blandt andet de nedenstående bemærkninger, som er en 

gengivelse af de bemærkninger Landbrug & Fødevarer afgav til bekendtgørelse om 

markblok og elektronisk Fællesskema. 

 

En del af de økologiske arealtilskud har i den forrige reformperiode kørt som etårige 
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artikel 68-ordninger, hvor forudsætningen for at få støtte har været, at arealet samtidig var 

støtteberettiget til enkeltbetaling. Ved at omfatte de økologiske arealtilskud af den 

geospatiale ansøgning, videreføres det princip, at det kun er de arealer, der er 

støtteberettigede til grundbetaling, som kan modtage økologitilskud.  

 

Dette er principielt uproblematisk. Der er dog den store forskel på de nye ordninger og de 

gamle artikel 68- ordninger, at ordningerne ikke længere er 1-årige, men derimod 5-årige 

tilsagn. De 5-årige tilsagn vil blive væsentligt sværere at håndtere i den geospatiale 

ansøgning, da tilsagnsarealet ikke vil stemme overens med de årlige tilpasninger der vil 

være i det støtteberettigede areal til grundbetaling. Det forekommer Landbrug & 

Fødevarer meget uklart, hvordan dette vil blive håndteret i praksis. Hvad sker der for 

eksempel i følgende situation: 

 

En landmand søger i 2015 om et nyt 5 årigt landdistriktstilsagn på 50 ha. Arealet stemmer 

i 2015 overens med det støtteberettigede areal til grundbetaling.  

 

I 2016 reduceres det støtteberettigede areal til grundbetaling med 0,5 ha, da landmanden 

ikke pløjer helt ind til markskellet. Tilsagnsarealet reduceres tilsvarende. 

 

I 2017 pløjer landmanden igen tættere til markskellet og anmelder 50 ha i sin 

støtteansøgning til grundbetaling. Hvad sker der med tilsagnsarealet? – og hvordan skal 

det indtegnes på markkortet? 

 

Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt at få en afklaring på disse spørgsmål snarest 

muligt. I den forbindelse bør det, set med Landbrug & Fødevarers øjne, være således, at 

tilsagnsarealet årligt varierer størrelsesmæssigt i takt med det støtteberettigede areal til 

grundbetaling. 

 

NaturErhvervstyrelsen har i ”Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om 

markblok og elektronisk Fællesskema den 16. december 2014 tilkendegivet, at Landbrug 

& Fødevarers antagelse i forbindelse med eksemplet er korrekt. Tilsagnsarealet vil i det 

nævnte eksempel blive reduceret tilsvarende. Hvis ansøger året efter igen udvider sin 

mark med de 0,5 ha, kan der evt. søges et nyt tilsagn på dette areal. Det nye areal skal 

indtegnes som en separat mark.  

 

NaturErhvervstyrelsen svarer imidlertid ikke på, hvorledes det håndteres, såfremt der ikke 

søges et nyt økologitilsagn på de 0,5 ha, men der stadig ønskes at søge grundbetaling. 

Det formodes, at landmanden i dette tilfælde også er nødt til at tegne arealet ind som en 

separat mark. Da der jævnligt sker justeringer af tilsagnenes ydre grænser, kan dette i 

løbet af den 5-årige periode som tilsagnet varer give en række udfordringer, fordi 

landmanden vil være nødt til at indtegne nogle meget små arealer, som der udelukkende 

søges grundbetaling til (eller evt. et nyt tilsagn). Indtegning af meget små arealer giver 

generelt øget risiko for fejlindtegninger, og dermed i sidste ende risiko for underkendelse 

og sanktioner hos landmanden. Derfor vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der findes 

en mere smidig løsning på problemet, så det kan undgås at indtegne mange små arealer 

på markkortet. 
 

8.5 Sommerbrak 

Mulighederne for at bekæmpe rodukrudt med sommerbrak beskrives. Det er vigtigt at 

reglerne for sommerbrak er fuldstændig koordineret med reglerne for Grundbetaling og for 
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de nye grønne krav. Så det sikres at arealerne kan være støtteberettigede under begge 

ordninger. I forbindelse med kravet om etablering af flere afgrøder, er der fastsat en 

kontrolperiode for kravet, som løber fra den 1. juni til den 31. juli. Det er afklaret fra 

NaturErhvervstyrelsen i den forbindelse at det er den afgrøde, som er på arealet i denne 

periode, der skal anmeldes som hovedafgrøde i Fællesskemaet. Derfor kan det potentielt 

give problemer ift. alle de tre typer sommerbrak på de økologiske bedrifter.  

 

Arealer med vinterrug, der høstes før den 1. juni kan ikke anmeldes med vinterrug som 

hovedafgrøde og kan heller ikke opfylde kravene for brak/udyrkede arealer, fordi der ikke 

vil være et plantedække – og dermed kan komme i konflikt med GLM reglerne vedr. 

plantedække på brakaraler. Arealer med vårsæd eller græs høstes sidst i juni og derefter 

vil der ikke være spor af afgrøden på arealet.  

 

Med baggrund i ovenstående er det derfor helt centralt at sikre, at fastsættelsen af 

kontrolperioden for kravet om flere afgrøder ikke indirekte vil få denne meget uheldige 

afsmitning på økologisk drevne arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer har tidligere påpeget denne problemstilling, men der er indtil videre 

ikke kommet en afklaring fra NaturErhvervstyrelsen.  

 

8.8 2. tekstafsnit ”I tabel B … ” – uklar tekst. 

 

9.3 

 

”Samme” forpligtigelse!  

Genbrug tekst fra vejledning om Ekstensivt landbrug – især er det vigtigt at få eksemplet 

med forpagtningsaftaler med : 

”Du kan f.eks. ikke få tilskud til et areal, der efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven er omfattet 

af en forpligtelse til at undlade brug af kemiske sprøjtemidler, eller som er omfattet af en 

fredning, der medfører sådan en forpligtelse. Det er dog muligt at få tilskud til arealer, der 

er omfattet af en forpagtningsaftale, så længe der ikke indgår en direkte økonomisk 

kompensation som en del af aftalen. Det kan eksempelvis være en forpagtningsaftale 

mellem en kommune og en landmand om afgræsning af et kommunalt ejet areal.” 

 

9.8 2. tekstafsnit ”Hvis arealet … ” – uklar tekst. 

Afsnit ”Ikke dyrkbare arealer”, side 37: Det er meget problematisk at en anden anvendelse 

som fx plantning af et læhegn eller udlægning til natur på tilsagnsarealer vil betyde at 

tilskud skal tilbagebetales. 

 

12.2 3. dot i punktopstilling  

Tilføj et eksempel mere med en ny mark du erhverver fra en ikke-økolog fx den 1. april.  

 

12.3 2. dot i punktopstilling  

Hvad er kriterierne for reduktion af basistilskuddet ifm. MFO-efterafgrøder?  

 

13.4 Sanktioner m.v. 

Indholdet i bilaget giver umiddelbart indtryk af, at der fastsættes en sanktionspraksis, som 

er mere proportional end tidligere, hvilket anses for at være meget positivt. Det er dog 

fortsat ikke til at gennemskue alle de mulige udfaldsrum i en konkret sag, og derfor ikke, 

om proportionaliteten er blevet bedre i alle tilfælde. Landbrug & Fødevarer vil derfor gerne 

sikre sig, at der ikke er nogen, som vil blive stillet værre under den nye sanktionspraksis, 

end de ville være blevet stillet under den gamle sanktionspraksis. 

 

På side 2 i bilaget står det nævnt, at hvis støtteprocenten for en markblok med 

støtteprocent (pro rata) reduceres, er der tale om en ”kategori 1”, som medfører op til 10 

% støttenedsættelse. Det er uklart om denne støttenedsættelse kommer oven i den 

automatiske reduktion af støtteprocenten, som vil medføre udbetaling af et lavere 

økologtilskud. Landbrug & Fødevarer mener ikke, det er nødvendigt at pålægge en ekstra 

sanktion i forbindelse med denne type afvigelse. Dels vil det i forvejen give en reduktion i 

økologistøtten på 20%, derudover kan det være meget svært for ansøgeren at vurdere, 
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om arealet er blevet tildelt den korrekte støtteprocent, da der typisk vil være tale om 

meget komplekse arealtyper. Landbrug & Fødevarer anbefaler derfor, at der ikke 

pålægges en ekstra sanktion i forbindelse med en nedjustering af markblokkens 

støtteprocent. 

 

Derudover fremgår det ikke umiddelbart tydeligt, hvordan der skelnes mellem, hvad der er 

arealafvigelser og tilsagnsbetingelser. Det bør overvejes at eksemplificere dette. 

 

Det fremgår af afsnit 13.6.1, side 52 midt på, at hvis overtrædelsen af forpligtelserne 

anses for alvorlig, nedsættes betalingen med 100%. Dertil kommer udelukkelse i 

konstateringsåret og det efterfølgende år, samt bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af 

tidligere udbetalt tilskud. Det fremgår ikke tydeligt af vejledningen, hvornår en 

overtrædelse betragtes som værende alvorlig, ud over hvad der defineres i bilaget til 

vejledningen (Bilag Økologisk Arealtilskud). Af vejledningsteksten kan det indirekte 

udledes, at en overtrædelse altid vil betragtes som værende alvorlig, såfremt betalingen 

nedsættes med 100%, og at en nedsættelse på 100 % dermed altid vil medføre bortfald 

og tilbagebetaling. I bilaget til vejledningen, er overtrædelserne delt op i forskellige 

vægtningskategorier. ”Kategori 4” medfører op til 100% støttenedsættelse, og ”Kategori 4 

+ bortfald”  medfører op til 100% nedsættelse, samt bortfald af tilsagn. Dette kan læses 

således, at en overtrædelse, som medfører 100 % støttenedsættelse ikke nødvendigvis 

medfører bortfald (Kategori 4) og at en overtrædelse som medfører mindre end 100% 

støttenedsættelse også kan medføre bortfald af tilsagn (Kategori 4 + 

bortfald).  Sammenholdes oplysningerne fra vejledningsteksten og fra bilaget, er det 

således meget uklart, hvornår en overtrædelse vil føre til udelukkelse og bortfald. Der er 

derfor brug for en præcisering af hvilke regler, der reelt gælder på dette område. 

 

13.7 I afsnittet om suspension nævnes muligheden for, at det i visse tilfælde vil være muligt at 

afhjælpe en overtrædelse, således at årets udbetaling ikke reduceres. Landbrug & 

Fødevarer skal i den forbindelse bemærke, at det er vigtigt, at denne mulighed anvendes i 

videst muligt omfang i forbindelse med kontrollen. Ikke mindst vil det være oplagt at 

anvende den i forbindelse med manglende opfyldelse af det nye krav om skiltning, 

eftersom manglende skiltning ikke umuliggør den endelige opfyldelse af formålet med 

støtteordningen, da der som tidligere beskrevet alene er tale om et formalitetskrav. 

 

14 Loft over tilskud  
Hvis der findes eksempler på, at et areal kan ramme loftet bør det indsættes. Det bør 

præciseres hvilke ordninger, der kan være aktuelle. Umiddelbart kan ØA kun kombineres 

med Ø-støtte 

 

14.4.1 Frist for indsendelse af producentskifteerklæring  

Der bør tilføjes en tydelig påmindelse om at producentskifte af økologiske arealer altid 

skal anmeldes straks ved overdragelsen, da der ellers er risiko for at den økologiske 

autorisation bortfalder. 
 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Generel Erhvervspolitik 
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