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Bilag 1 til Landbrug & Fødevarers høringssvar til ”Vejledning om 

direkte arealstøtte 2015”, j.nr. 14-80181-000003 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit i vejledningen. 

 

Henvisningerne til afsnit og sidetal korresponderer med afsnit og sidetal i høringsversion nr. 1, med mindre andet er oplyst. 

 

1. Kort om direkte støtte 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 9 Skemaet over tidsfrister 

 

 

 

 

 

 

MFO-efterafgrøder 

 

Fra brak til udyrket 

 

Fra dyrket areal til brak 

Overskriften for skemaet passer ikke med indholdet, da det alene vedrører tidsfrister for 

grundbetalingsordningen. Ordet ”Fællesskemaet” bør derfor erstattes med 

”grundbetalingsordningen”. Henvis gerne til oversigt over tidsfrister for alle ordninger i 

Fællesskema 2015, i guidelines afsnit 1.6. 

 

I skemaet mangler beskrivelse af: 

 

Udsåningsfrist for græsudlæg i majs (30. juni) 

 

Frister for nedvisning og jordbearbejdning fra brak til vårafgrøde 

 

Anvisning på tidsfrister for etablering af plantedække mm. i forbindelse med overgang 

fra dyrket til brak 

Afsnit 1.3, side 12 Indsendelse i det samme 

CVR- eller CPR- nummer 

som betalingsrettighederne 

er registreret på. 

Landbrug & Fødevarer mener det er helt centralt, at NaturErhvervstyrelsen i videst 

muligt omfang forsøger at løse de sager, hvor ansøgningen ved en fejl ikke er blevet 

indsendt i det det samme CVR- eller CPR- nummer, som betalingsrettighederne er 

registreret på. Fx et I/S, hvor der bliver indsendt i et CPR-nummer. 

Afsnit 1.5, side 12 f  Landbrug & Fødevarer går ud fra, at retsgrundlaget bliver opdateret i den nye 

vejledning, og at henvisninger opdateres. Ud over NaturErhvervstyrelsens egne 

bekendtgørelser, drejer det sig blandt andet om henvisning til historiske udgaver af 

renteloven og straffeloven. Dette gælder også for henvisningerne til retsregler i noterne i 

vejledningen.  
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I den forbindelse skal det også nævnes, at der generelt mangler hjemmelshenvisninger 

overalt. Det bør være muligt at se det retlige grundlag for den vejledning som gives. 

 

 

2. Generelle støttebetingelser 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 15, øverst ”NaturErhvervstyrelsen 

inddrager 

betalingsrettigheder med 

den laveste værdi.” 

Foreslås ændret til: 

”NaturErhvervstyrelsen inddrager de betalingsrettigheder der har den laveste værdi.” 

Side 15, punkt 4 ”Hvis din bedrift er fuldt 

økologisk..” 

 

 

 

 

 

” .. har et lille 

omdriftsareal..” 

 

 

Undtagelsen gælder vel også for arealer, der er under omlægning. Er en bedrift, der har 

arealer under omlægning ”fuldt økologisk”? 

 

Skriv hellere ”..er økologisk og alle marker er påbegyndt omlægning senest den 1. 

januar 2015.” 

 

 

Skriv hellere helt konkret: 

.. har et omdriftsareal på højst 10,00 ha… 

 

Det samme gælder også for beskrivelsen i afsnit 3 om grønne krav, øverst s. 31. 

Side 16, punkt 10 Dine støtteberettigede 

arealer skal være mindst 

0,3 ha. 

Det bør nævnes, at en mark godt kan være mindre end 0,3 ha, såfremt den ligger på et 

støtteberettiget areal, der samlet set er mindst 0,3 ha. 

Afsnit 2.1.1, side 18 Læs mere i brugerguiden 

”Sådan søger du 

grundbetaling under artikel 

32” 

Kunne der laves et link til brugerguiden? 

Afsnit 2.1.1, side 18 Efter 11. maj 2015 kan du 

ikke længere ændre i dit 

Fællesskema uden en 

eventuel sanktion. Kun i 

Landbrug & Fødevarer opfordrer NaturErhvervstyrelsen til at lave et selvstændigt afsnit 

om ”indlysende fejl” i vejledningen, hvor teksten uddybes, og der suppleres med 

eksempler herpå og gives henvisning til EU-kommissionens udtalelse herom:  
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tilfælde af indlysende fejl, 

der kan godkendes af 

NaturErhvervstyrelsen, er 

der mulighed for en 

ændring. For at fejlen er 

indlysende, skal vi 

umiddelbart kunne opdage 

den ved behandlingen af dit 

Fællesskema. 

WORKING DOCUMENT AGR 49533/2002 

ON THE CONCEPT OF OBVIOUS ERROR ACCORDING TO ART 12 OF 

COMMISSION REGULATION (EC) NO 2419/2001. 

 

Der er brug for vejledning om denne mulighed, da visse typer af fejl kan undgås og 

dermed sikre korrekt udbetaling af støtte. Det må også være i NaturErhvervstyrelsens 

interesse. 

 

Afsnit 2.1.1, side 18 Ændring af afgrødekode 

efter 11. maj 

I tilfælde af sent forår kan der stadig være marker, hvor der først konstateres udvintring 

eller vælges endelig afgrøde efter 11. maj.  

Hvad gør man så? 

 

I den forbindelse skal det nævnes, at Kommissionen, efter Landbrug & Fødevarers 

oplysninger, har tilkendegivet, at oplysning af en forkert afgrødekode ikke vil få 

betydning for størrelsen af den grønne støtte, såfremt den afgrøde der er på marken 

fortsat sikrer, at de grønne krav er opfyldt. 

 

Det bør fremgå tydeligt, at det der muligt at nedskrive arealer efter ændringsfristen 11. 

maj, såfremt arealet ikke er omfattet af kontrol. Det er ikke nok bare at henvise til ”Læs 

mere…” 

 

Ændring af afgrødekode ved udvintring: Hvilke regler gælder der for i-såning af pletter? 

Afsnit 2.1.1, side 18 Modtager vi dit 

Fællesskema senere end 

18. maj kl. 23:59:59, vil din 

ansøgning blive afvist. 

Kunne det ikke her være relevant at henvise til afsnittet senere i vejledningen om force 

majeure? 

Afsnit 2.1.1, side 18 ”Du skal være opmærksom 

på, at der gælder særlige 

regler for anmeldelse af 

miljø- og økologitilsagn.” 
 

”Anmeldelse” er misvisende. Skriv hellere: Du skal være opmærksom på, at der gælder 

særlige regler for miljø- og økologitilsagn. 
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Afsnit 2.1.1, side 18 Fristen for at søge om nye 

miljø- eller økologitilsagn er 

21. april 2015, og du vil 

derfor få afslag på en 

eventuel ansøgning om et 

nyt tilsagn, hvis du 

indsender et forsinket 

Fællesskema. 

Kunne det være en ide at gøre dette til et selvstændigt punkt i vejledningen, så det bliver 

fremhævet, at her gælder en ”undtagelse” til reglen om muligheden for forsinket 

indsendelse af ansøgning? 

Afsnit 2.1.2, side19 Fuldmagter til dødsboer Hvis der er tale om dødsboer, er der tale om force majeure. Derfor skal det sikres, at 

hvis der handles indenfor 15 dages fristen, så skal der ikke være tale om forsinket 

indsendelse eller andet med negative konsekvenser for boet. 

Afsnit 2.1.3, side 20 Høringsbreve i 2015 Det bør fremgå klart og tydeligt af teksten, at man kan korrigere i løbet af 

ansøgningsrunden, uden at det har støttemæssige/sanktionsmæssige konsekvenser, så 

længe der korrigeres inden ændringsfristen den 11. maj. 

Afsnit 2.1.3, side 20 Brev om ændring af 

kortgrundlag 

Det bør fremgå af teksten, at NaturErhvervstyrelsen kun laver ændringer i 

kortgrundlaget i løbet af ansøgningsrunden, såfremt der indsendes ændringsforslag fra 

ansøgerne. 

Afsnit 2.1.3, side 21, øverst I løbet af 2015 sender vi 

breve… 

Hvordan skal det forstås i forhold til, at der er tale om en såkaldt geospatial ansøgning?  

 

Det bør fremgå tydeligt, hvornår ansøger er i risiko for at modtage brev om overskridelse 

af markblokken.  

Afsnit 2.1.4, side 21 ”Selvom du har 

nedskrevet..” 

Det bør fremgå tydeligt, at ansøger vil få en sanktion, såfremt arealet der nedskrives er 

under kontrol. 

Afsnit 2.1.4, side 21 Fodnote 6 Forkert hjemmelshenvisning vedr. kontrolbesøg. 

Afsnit 2.2, side 21 Hjemmelshenvisning Afsnittet mangler nogle steder hjemmelshenvisninger. Ifølge teksten i det indledende 

afsnit er der f.eks.. kun tale om eksempler på, hvilke aktiviteter, der er relevante. Der bør 

henvises til den norm, som eksemplerne udmønter. 

Afsnit 2.2, side 21 I hvilke situationer er man 

aktiv landbruger? 

Helt overordnet, er det vigtigt at være opmærksom på, at alle, der ikke kan defineres 

som aktive landbrugere 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 
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landbrugere, får besked herom i god tid. Landbrug & Fødevarer har via styrelsens 

nyhedsmail noteret sig, at NaturErhvervstyrelsen primo november på begyndte 

udsendelsen af ca. 2.000 breve til de ansøgere og deres konsulenter, som muligvis ikke 

kan få landbrugsstøtte fra 2015. Landbrug & Fødevarer vil gerne have vished for, at alle 

berørte landmænd nu har fået besked fra NaturErhvervstyrelsen, hvis de efter de regler, 

der træder i kraft med landbrugsreformen, kan risikere ikke at være aktive landbrugere. 

Det er væsentligt, at de pågældende landbrugere får tid til at omdisponere bedriften, 

såfremt landbrugeren vurderer, det er nødvendigt. Det kan for eksempel ske ved at 

bortforpagte de støtteberettigede arealer inden ansøgningsfristen i 2015. 

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at hvis aktivitetskravet på et brakareal overholdes, så 

er kravet om mindst én landbrugsaktivitet overholdt.  

 

Dette fremgår af artikel 4, 1), c), ii) i forordning 1307/2013, at en landbrugsaktivitet 

anses for at være bevarelse af et landbrugsareal i en stand, der gør det egnet til 

græsning eller dyrkning uden forberedende foranstaltninger ud over brug af sædvanlige 

landbrugsmetoder og – maskiner.  

 

Denne bestemmelse er i den danske implementering defineret som overholdelse af 

aktivitetskravet om årlig slåning af arealet. 

Afsnit 2.2, side 21  Hvordan bevarer man jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)? Der er tale 

om et nyt begreb, som bør defineres. GLM omfatter ikke længere slåning, da det er 

blevet et aktivitetskrav. 

Afsnit 2.2.1, side 22 Bullet 1 

CPR-ansøgere – NAER vil 

kontrollere at der modtaget 

mindre end 5.000 euro via 

den indsendte 

dokumentation. 

Det fremgår, at man i fire tilfælde har mulighed for at dokumentere, at man er aktiv 

landbruger.  

 

Det første punkt vedrører situationen, hvor man har modtaget mindre end 5.000 euro i 

direkte betalinger. Der står, at NaturErhvervstyrelsen automatisk kontrollerer dette krav 

via den indsendte dokumentation. Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at der i 

denne situation – herunder også hvor det drejer sig om CPR-ansøgere – slet ikke er 

krav om eller behov for at indsende yderligere dokumentation. Landbrug & Fødevarer 

ønsker derfor en præcisering heraf, og foreslår, at der i stedet skal stå, at 
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NaturErhvervstyrelsen automatisk kan kontrollere overholdelsen af dette krav via de 

oplysninger, som styrelsen allerede er i besiddelse af, og at det dermed ikke kræver 

yderligere dokumentation fra landmandens side. 

 

Dette vil også stemme overens med en tidligere tilkendegivelse fra 

NaturErhvervstyrelsen om, at CPR-ansøgere der har modtaget under 5.000 euro i 

støtte, ikke skal indsende dokumentation. Hvis der mod forventning skal indsendes 

dokumentation, skal det stå anført, hvilken form for dokumentation der skal indsendes, 

og hvad formålet er. 

 

 

Afsnit 2.2.1, side 22 Bullet 2  

5%’s reglen 

Det andet punkt vedrører situationen, hvor man kan fremvise dokumentation for, at det 

årlige beløb til direkte betalinger svarer til mindst 5 procent af de samlede indtægter, 

som man har tjent fra ikke-landbrugsaktiviteter i det seneste regnskabsår.  

 

Der angives 2 beregningsmodeller: det årlige beløb til direkte betalinger svarer til 5% af 

enten 

 alle ikke-landbrugsaktiviteter i forudgående regnskabsår eller  

 Indtægten fra alle aktiviteter i forudgående regnskabsår.  

”Referencegrundlaget” (hvad de 5% skal stå i forhold til) giver anledning til tvivl – især 

fordi, hvis ”de samlede indtægter” vælges – så skal støtteansøger alligevel fremsende 

dokumentation med henblik på en opgørelse mellem landbrugsaktiviteter og ikke-

landbrugsaktiviteter? (giver umiddelbart ikke mening). 

 

Hvad er begrundelsen for at lønindtægter skal  trækkes ud ved beregningen af 

referencegrundlaget (herunder: i den ene beregningsmodel, men ikke i den anden)? 

 

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

at NaturErhvervstyrelsen sikrer, at bedriftsejere, der f.eks. har arvet et større beløb eller 

udlejer et sommerhus på bedriftens areal, ikke kommer i klemme på grund af denne 5 

pct.-reglen. Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse noteret sig Kommissionens 

udmelding i en forklarende note til de delegerede retsakter, som Kommissionen selv 
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betegner som bindende retningslinjer, punkt 3 om, at for eksempel en udlejningsaktivitet 

på en bedrift ikke skal betragtes som en ejendomsmæglerservice.  

 

Afsnit 2.2.1, side 22 Bullet 4 

”Hvis det er vigtigt 

forretnings- eller 

selskabsformål at udøve en 

landbrugsaktivitet” 

Vil det være muligt at opfylde kravet på andre måder og hvordan skal det konkret 

opfyldes for nyetablerede virksomheder? 

 

 

Afsnit 2.2.1, side 22 ”Det er et krav, at 

bibranchekoden er 

registreret i 

overensstemmelse med 

Erhvervstyrelsens 

retningslinier” 

Er det Dansk Branchekode 2007, der menes? Uanset bør det oplyses helt konkret hvilke 

retningslinier, det er, der skal følges.  

 

Hvis det er Dansk Branchekode 2007, der finder anvendelse: hvilken periode vil blive 

lagt til grund ved NAERs vurdering af, om (bi)branchekoden er korrekt oplyst i et givet 

støtteår? Ifølge publikationen bør virksomhederne revidere koden hvert andet år. Det 

giver anledning til følgende spørgsmål: hvis støttemodtager er berettiget til 

bibranchekoden i år 2013, men ikke i 2014 – vil han da være berettiget til at få støtte på 

grundlag af koden i 2015?  

 

Så vidt ses var det relevante nominelle indtægtskrav 300.000 i 2007; hvor finder man 

den nominelle grænse for 2015? 

Afsnit 2.2.1, side 22 

nederst 

”…er registreret i 

overensstemmelse med 

Erhvervstyrelsens 

retningslinjer” 

Det er ikke nærmere defineret, hvad Erhvervsstyrelsens retningslinjer går ud på. Der bør 

som minimum bør der være en henvisning til, hvor man finder dem. 

Afsnit 2.2.1, side 23 ”..Eksempelvis 

branchekoden 682040..” 

Hvis denne branchekode anvendes fordi ansøgeren bortforpagter/udlejer sine 

staldanlæg og selv dyrker jorden, er det så ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravet om at 

være tilskudsberettiget? 

Afsnit 2.2.1, side 23 En virksomhed der er 

registreret i CVR med en 

landbrugsrelateret 

bibranchekode anses for at 

have landbrugsaktivitet 

Denne passus fra bekendtgørelsen er langt mere præcis end ”faktaboksen” i 

vejledningen. Teksten i faktaboksen lægger op til, at man kan registrere en 

landbrugsrelateret bibranchekode hvis det efter ansøgerens skøn er ”et vigtigt 

forretningsformål” –  hvilket stemmer dårligt overens med de i Dansk Branchekode 2007 

meget præcise beregningsmodeller for, hvornår man opfylder henholdsvis ikke opfylder 
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som sit 

hovedforretningsområde 

kravet.  

 

Desuden fremgår det af SB2007, at selskabets formål er underordnet som kriterium for 

registrering af branchekoder – udslagsgivende er beregningsmodellerne.   

Afsnit 2.2.2, side 23  Det bør defineres mere præcist, hvad der menes med overholdelse af GLM-reglerne. 

Afsnit 2.2.3, side 24  For at undgå forvirring om, at det alene er ansøgere med udelukkende ikke-

landbrugsjord, der ikke kan modtage grundbetaling, så kunne overskriften ændres til: 

Ansøgere, der udelukkende har ikke-landbrugsarealer omfattet af miljøtilsagn under 

Landdistriktsprogrammet 

Afsnit 2.3 ”Du har som ansøger det 

fulde ansvar for, at 

støttebetingelserne er 

opfyldt i hele 

kalenderåret,..” 

Det bør tilføjes, at dette også gælder for opfyldelsen af de grønne krav. 

Afsnit 2.5, side 25 Du kan ikke længere 

afmelde et landbrugsareal. 

Alle dine landbrugsarealer 

skal anmeldes i… 

Gælder dette krav også for tidligere afmeldte arealer? 

 

Der mangler anvisning på hvordan man håndterer tidligere afmeldte arealer i 

Fællesskema 2015.  

 

Afsnit 4.14 i den foreløbige vejledning fra sept. 2014 kan fint anvendes. Det står på 

nuværende tidspunkt ikke beskrevet hverken i vejledningen eller i de nye guidelines. 

Afsnit 2.6, side 26 Hvis du opfylder…  Som udgangspunkt kan det ikke lade sig gøre at få udbetalt under 300 € (ca. 2.240 kr.) i 

slagtepræmie, når præmien forventes at udgøre 700 kr. pr. dyr og der ikke udbetales til 

mindre end 5 dyr.  

 

Det er dog vigtigt, at beskrivelsen af reglerne indikerer, at det er muligt at få udbetalt 

slagtepræmie, selvom der søges støtte til mindre end 2 ha jord. 

Afsnit 2.6.1, side 27 ”Skal der være en 

støtteberettiget passage 

mellem markerne, fx et 

læhegn” 

Det er vist noget vrøvl. Det foreslås at ændre sætningen til: ”skal der være en 

støtteberettiget passage på mindst 4 meters bredde mellem markerne.” 

 

Afsnit 2.7.1, side 27 ”Kravene ligger fra 2015 Der nævnes fire områder i listen nedenunder. 
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nederst inden for følgende tre 

områder:” 

Afsnit 2.7.2, side 28 midt ”Du vil dog få en 

nedsættelse af støtten efter 

reglerne…” 

Det skal vel være: ”Du kan dog få …” 

Afsnit 2.7.2, side 29 På hhv. side 21 og side 23 

står der noget om 

overholdelse af GLM-

reglerne 

Det bør beskrives her, hvad der menes med det. 

 

3. Grønne krav 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 3, side 30 Rent sprogligt skal det helt 

generelt besluttes om de 

grønne krav skal 

”overholdes” eller 

”opfyldes”. 

 

Afsnit 3.1, side 31 nederst I 2015 udgør…. I boksen 

nedenunder kan du se… 

Boksen står ovenfor på siden 

Afsnit 3.1.1, side 33, 

faktaboks 

”Det fastslåede areal er det 

areal, som du har aktiveret 

betalingsrettighederne til 

under grundbetalingen.” 

Det foreslås at ændre formuleringen ”grundbetalingen” til ”grundbetalingsordningen” 

Afsnit 2.1.1, side 33 I eksemplet står der 

”Beløbet reduceres ved 

overtrædelse af de grønne 

krav” 

Der er vel ikke tale om en overtrædelse, men derimod en manglende 

overholdelse/opfyldelse 

Afsnit 3.1.2, side 34 ”Økologisk drevne arealer 

er ikke omfattet af de 

grønne krav, da disse i 

forvejen har en positiv 

effekt for natur, biodiversitet 

Det fremgår ikke, hvad der menes med ”variation”. Dette bør uddybes eller 

omformuleres. 
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og variation.” 

Afsnit 3.1.2, side 34 ”Du skal senest omlægge til 

økologisk den 1. januar i 

ansøgningsåret” 

Så vidt Landbrug & Fødevarer er orienteret, gælder fritagelsen for de grønne krav så 

snart omlægning er påbegyndt. Derfor bør der stå: ”Du skal senest påbegynde 

omlægning...” 

 

Generelt beskriver afsnittet beskriver omlægning og ophør med økologi på ”dine” 

arealer. Det fremgår ikke klart, hvordan arealer der, tilgår eller fragår bedriften i 

kalenderåret skal håndteres. Fx marker der erhverves den 1. april og omlægges til 

økologi straks ved overtagelsen. 

Afsnit 3.1.2, side 34, 5. 

afsnit 

Økologiske bedrifter 

 

Det fremgår ikke klart om kravet om flere afgrøder / MFO skal overholdes på f.eks. en 

økologisk bedrift der har 100 ha økologisk areal og 8 ha konventionelt areal. Med andre 

ord fremgår det ikke hvordan hektargrænserne på hhv. 10/30 ha for krav om flere 

afgrøder og 15 ha for MFO skal anvendes, herunder om de skal anvendes på det totale 

areal på den økologiske bedrift, eller om de kun skal anvendes på den andel der drives 

konventionelt. I førstnævnte tilfælde vil den økologiske bedrift skulle overholde begge de 

grønne krav, men i sidstnævnte tilfælde vil bedriften være undtaget, da det 

konventionelle areal på 8 ha ligger under de nævnte hektargrænser. 

Afsnit 2.1.2, side 34, 5. 

afsnit 

Tilføje punkt under 

punktopstillingen 

Der bør tilføjes et punkt, som beskriver, at landmanden også skal overholde de grønne 

krav såfremt landmanden ophører med at drive arealet økologisk i løbet af året. Der 

henvises i øvrigt til de bemærkninger, som Landbrug & Fødevarer tidligere har afgivet 

vedrørende dette emne. Herunder, at det ikke burde være nødvendigt at opfylde de 

grønne krav, såfremt den økologiske drift ophører efter vækstsæsonen er afsluttet (fx. 1. 

september). 

Afsnit 3.1.3, side 35  Der er problemer med opsætningen af billeder og ”sort boks” (ser ud til at være rettet i 

version 3) 

Afsnit 3.1.4, side 36 øverst ”Denne minimumsstørrelse 

gælder dog ikke for arealer, 

du anvender til at opfylde 

kravene om flere 

afgrødekategorier og 5 

procent miljøfokusområder, 

hvor minimumsstørrelsen 

Betyder det, at en mark på f.eks. 0,2 ha vårbyg tæller med i opgørelsen af arealet med 

den enkelte afgrøde, selvom den ikke er støtteberettiget, fordi den ikke hænger sammen 

med andre arealer? 

Hvordan håndteres det i Fællesskemaet? 

 

Desuden kan teksten misforstås og læses således, at ikke-sammenhængende arealer 

under 0,3 ha alligevel er støtteberettiget, såfremt de indgår til opfyldelse af de grønne 
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er 0,01 ha” krav. Er de det? Kan et MFO-brakareal på 0,01 ha, der ikke er sammenhængende med 

andre støtteberettigede arealer anvendes som MFO-brak? 

Afsnit 3.2, side 36 Bedrifter under 10 ha 

Bedrifter 10 til 30 ha 

Det bør fremgå, hvor en bedrift på 10,00 ha skal indgå. 

Før afsnit 3.2 påbegyndes 

på side 36 

 Inden beskrivelsen af de enkelte grønne krav påbegyndes vil det være godt at indføre 

en oversigt, som illustrerer hvornår landmanden skal overholde de grønne krav. Fx. når 

omdriftsarealet er mere end 10 ha, skal kravet om etablering af flere afgrøder 

overholdes, og når omdriftsarealet er mere end 15 ha, skal der etableres 5 % 

miljøfokusområder m.v.  

Afsnit 3.2.1, side 37 øverst Afgrøderne skal være på 

arealet i perioden 1. juni til 

31. juli 

Det kan læses som om de skal være der i hele perioden, det er vel tilstrækkeligt, at de 

er der ”i løbet af perioden” 

 

 

Afsnit 3.2.2, side 38  Landbrug & Fødevarer mener fortsat, det er dybt utilfredsstillende, at afgrøder, der 

høstes før 1. juni ikke kan tælle med i kravet om etablering af flere afgrøder. 

Det er ikke beskrevet, hvad der gælder for afgrøder der først tilsås/tilplantes efter 

kontrolperiodens afslutning. Der bør tilføjes en beskrivelse af dette. 

 

Det fremgår af vejledningsteksten, at NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med en fysisk 

kontrol af kravet om flere afgrøder vil kigge efter stubbe eller andet, der kan vise, at der 

har været en anden afgrøde på arealet. En skriftlig afklaring fra NaturErhvervstyrelsen 

fra den 22/12-2014 præciserer, at dette også gælder, hvis der efterfølgende etableres 

en efterafgrøde på arealet. Landbrug & Fødevarer mener, at dette er problematisk, 

eftersom der typisk jordbehandles inden der etableres en efterafgrøde. Dermed vil det 

være svært at se rester fra den pågældende afgrøde.  

 

Helt generelt henvises der til, at ovennævnte problematik giver en meget usikker 

retsstilling for landmanden i de tilfælde, hvor marken høstes før den 1. august. Dette er 

meget utilfredsstillende, og NaturErhvervstyrelsen opfordres fortsat til at finde en løsning 

på problemet, herunder bør der foretages overvejelser omkring andre metoder til 

dokumentation af, at afgrøden har været på arealet. 

Afsnit 3.2.2, side 38 midt Afgrøder høstet før 1. juni Det bør præciseres, at hvis der er sået grønkorn med græsudlæg, og grønkornet høstes 
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tæller…. før 1. juni, så tæller marken som en græsmark. 

Afsnit 3.2.2, side 39 øverst Eksemplet  Også her bør sidste sætning præciseres som ovenfor nævnt. 

Afsnit 3.2.3, side 42 Eksemplet Eksemplet virker rodet. Det bør overvejes at bygge eksemplet anderledes op. Desuden 

er det ikke nødvendigvis realistisk at arealet med kartofler varierer så meget fra år til år. 

Afsnit 3.2.5, side 43  Landbrug & Fødevarer mener, at planteskolearealerne, hvor der er rigtig mange 

kulturer, af administrative grunde bør slippe for de grønne krav om afgrødevariation. Det 

samme gælder for special- og højværdiafgrøder. 

Afsnit 3.2.5, side 43 

nederst 

”Når du anmelder et areal 

med planteskole i 

fællesskemaet,...” 

Det er uklart, hvad der menes med ”areal med planteskole”. 

Afsnit 3.3.1, side 44 midt 4. Kvælstoffikserende 

afgrøder 

Det er beklageligt at kvælstoffikserende ikke kan tælle med som MFO, som i en række 

andre EU-lande. 

Afsnit 3.3.1, side 45 Eksemplet Det bør overvejes at udspecificere eksemplet lidt mere, så det fremgår tydeligt, hvilke tal 

der ganges med hinanden – og hvorfor. 

Afsnit 3.3.3, side 47 Eksempel 1- nederst Der mangler en tekst mellem eksempel 1-2 og eksempel 1 vedrørende ”undtagelse 2”. 

Afsnit 3.3.4, side 49, øverst ”Randzoner og 2-m 

bræmmer, der er udlagt 

efter randzoneloven og 

vandløbsloven, og som du 

anvender til MFO, skal du 

indtegne og anmelde 

sammen med den mark, de 

støder op til, og oplyse den 

samme afgrøde” 

Det foreslås at tilføje følgende præcisering i slutningen af sætningen: ”...og oplyse den 

samme afgrøde som på den tilstødende mark.” 

Afsnit 3.3.4, side 49 

nederst 

Adskillelse mellem MFO-

randzoner og 

brak/omdriftsgræs 

Landbrug & Fødevarer mener det er positivt, at det nu fremgår af vejledningen, at der 

kun stilles krav om tydelig adskillelse, såfremt bræmmen eller randzonen grænser op til 

et areal med omdriftsgræs, og bræmmen/randzonen anvendes til afgræsning eller slæt. 

Så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået beror denne ændring på en nylig afklaring fra 

Kommissionen.  

 

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på at konsekvensrette vejledningen. 

Eksempelvis står der fortsat, at der stilles krav om tydelig adskillelse i alle tilfælde i den 
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brune faktaboks. 

 

Det er desuden vigtigt at sikre, at det ikke betyder, at en landmand kan komme i klemme 

i en kontrolsituation, fx. i tilfælde, hvor randzonen grænser op til en brakmark. 

Afsnit 3.3.5, side 50 ”en del af den almindelige 

mark” i den mørke boks 

Det foreslås at ændre formuleringen til ”en del af marken” i stedet. 

Afsnit 3.3.6, side 50 Oversigt samt beskrivelse 

af hvornår brak bliver til 

permanent græs er udgået, 

jvf. afsnit 4.4.2, s.56 i den 

foreløbige vejledning fra 

september 2014. 

Landbrug & Fødevarer mener det er højest uhensigtsmæssigt, at den nævnte oversigt 

er udgået af vejledningen, da det ikke længere er klart for landmanden, hvornår det er 

muligt at anmelde et areal som MFO-brak. Se i øvrigt de generelle bemærkninger 

vedrørende dette emne. 

 

Oversigten bør fortsat indgå i vejledningen, enten i dette afsnit eller i afsnit 4.2. 

Afsnit 3.3.6, side 51  Det bør overvejes at tilføje en kort sætning om, at der også kan være risiko for at få en 

GLM-sanktion på arealet, såfremt der ikke er plantedække på arealet. Sætningen kan 

inkludere en henvisning til det afsnit, hvor det er nærmere beskrevet. 

Afsnit 3.3.6, side 51 Faktaboksen Det fremgår, at afgrødekode 309 automatisk tæller med som MFO-brak. Hvorledes 

håndteres det i praksis på de bedrifter der er undtaget fra at leve op til de grønne krav 

(fx. økologiske bedrifter)? 

 

Desuden er det fortsat uafklaret, om afgrødekode 312, der omfatter arealer med 

miljøtilsagn med 20 årig udtagning (miljøtilsagn 7 og 8), kan anvendes som 

miljøfokusområde. Landbrug & Fødevarer ønsker en afklaring heraf. Arealerne er 

landbrugsarealer og er typisk støtteberettigede efter de almindelige støttebetingelser.  

Afsnit 3.3.8, side 53  Godkendte efterafgrøde 

arter/slægter 

 

 

 

Du skal så blandinger… 

 

 

 

Der nævnes en række efterafgrøder, det er muligt at anvende. NaturErhvervstyrelsen 

har dog oplyst, at der arbejdes på at tilføje flere muligheder, allerede til efteråret 2015. 

Teksten i vejledningen bør tage hensyn til, at der kan ske ændringer frem til efteråret 

2015 (f.eks. henvisning til nationale regler). 

 

Der bør åbnes for såning af blandinger af korsblomstrede og eksempelvis korn frem til 

20. august.  

Det er en mulighed i England. Se deres vejledning side 30: Link 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/345073/cap-reform-august-2014-update.pdf
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Kontrol af efterafgrøder 

 

 

Spildfrø 

Hvis der er særlige krav til, hvordan efterafgrøder skal fremstå i marken for at kunne 

blive godkendt, bør det stå beskrevet i vejledningen. 

 

Spildfrø skal tælle med som efterafgrøder, da de optager lige så meget kvælstof som 

etablerede efterafgrøder og øger biodiversiteten. 

Afsnit 3.3.8, side 53-54 Afsnit: Udlæg af græs Afsnittet mangler en beskrivelse af, at der ikke er krav til, at et MFO- græsudlæg skal 

efterfølges af en afgrøde, og at græsudlægget derfor kan fortsætte som en græsmark 

året efter. 

Afsnit 3.3.8, side 54 ”Det vil sige, at græsudlæg 

etableret om efteråret ikke 

kan anvendes som MFO-

efterafgrøde det 

efterfølgende år.” 

Hvis sætningen betyder, at der stilles krav om at græsudlægget skal udlægges i 

kalenderåret, så skal det stå mere tydeligt end den nuværende formulering, som kan 

fortolkes meget tvetydigt. 

 

En mulighed kunne være at formulere sætningen på følgende måde: 

 

”Græsudlægget skal etableres i det kalenderår, hvor udlægget skal anvendes som 

MFO-efterafgrøde. Det vil sige, at græsudlæg etableret om efteråret i en vinterafgrøde 

ikke kan anvendes som MFO-efterafgrøde det efterfølgende år.” 

 

Det skal endvidere bemærkes, at Landbrug & Fødevarer fortsat er uenige i denne 

fortolkning af EU-lovgivningen, idet det også bør være muligt at tælle græsudlæg 

etableret om efteråret med som MFO-efterafgrøde. 

Afsnit 3.3.8, side 55  Bedrifter der anvender undtagelsen beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 

3, så der kan udbringes op til 2,3 DE/ha, skal have mindst 70 pct. af harmoniarealet med 

græs, foderroer eller græsudlæg. Hvis græsudlægget opfylder betingelserne i forhold til 

både bilag 3 og MFO-græsudlæg vil det kunne anvendes samtidig til opfyldelse af 

begge krav. Dette bør også fremgå af vejledningen. 

Afsnit 3.3.8, side 55 Eksempel 2 Landbrug & Fødevarer mener ikke at eksemplet er retvisende. Fra efteråret 2015 ser det 

ud til at det nationale efterafgrødekrav bliver forhøjet. Desuden dækker de 10 ha ikke 

nødvendigvis bedriftens nationale krav efter de nuværende regler, da kravet kan være 

enten 10 eller 14 pct. efterafgrøder – men de vil indgå/tælle med i det nationale 

efterafgrødekrav.  

Afsnit 3.3.9, side 56 ”skal du bruge Det bør i denne forbindelse også nævnes at afgrødekode 309 automatisk tæller som 
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afgrødekoderne for MFO-

brak eller MFO-lavskov i 

Fællesskemaet, hvis 

arealerne skal tælle med 

som MFO” 

MFO-brak. Dette er også oplyst i faktaboksen på side 51. 

Afsnit 3.3.9, side 56 Faktaboks 

 

”udlæg af efterafgrøder” 

 

”Krav om 5 pct.” 

 

 

Der bør stå etablering af efterafgrøder 

 

”om” mangler 

Afsnit 3.3.10, side 57 ”Lavskovsmarken” Foreslås ændret til ”lavskovsarealet” 

Afsnit 3.3.10, side 58 Eksemplet  Eksemplet er meget svært at forstå. Det bør derfor overvejes at revidere eksemplet. 

Afsnit 3.4, side 59 Opretholdelse af 

permanent græs…...  

Økologiske marker er ikke omfattet af kravet om opretholdelse af permanent græs. 

Beskriv gerne hvordan permanente græsarealer der overdrages og omlægges til eller 

udgår af økologisk produktion skal håndteres. 

Afsnit 3.4.2, side 60 midt Dette areal vil blive 

betragtet som permanent 

græs straks, hvis det ikke 

før… 

Der må skulle stå: 

Dette areal vil blive betragtet som permanent græs straks, uanset om arealet tidligere 

har ligget med græs. 

 

Desuden skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at såfremt det skulle falde så uheldigt 

ud, at andelen af permanent græs falder mere end 3 procent i Danmark, er det vigtigt, at 

der kommer en meget smidig administrativ procedure omkring dispensationsordningen.  

Afsnit 3.4.2, side 60, midt Det betyder, at du skal 

anmelde det som 

permanent græs i dit 

Fællesskema fra 

udlægningsåret i 5 år 

Der må skulle stå: 

Det betyder, at det skal anmeldes som permanent græs i Fællesskemaet fra udlægsåret 

og 5 år frem. 

 

Det vil i den forbindelse være godt med et eksempel som illustrerer, at hvis et areal som 

allerede har ligget med græs i fx 2 år anmeldes som permanent græs, gælder 

forpligtelsen til at have arealet udlagt med græs de kommende 3 år. 

 

Restriktionen gælder vel også selvom det er en ny landmand, der får rådighed over 

arealet? 
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Afsnit 3.4.2, side 60, 

nederst 

Fastfrysning af permanente 

græsarealer 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat det er problematisk, at alle arealer med permanent 

græs vil blive fastfrosset i en situation hvor det permanente græsareal falder mere end 5 

%.  Landbrug & Fødevarer håber derfor, at NaturErhvervstyrelsen fortsat arbejder på at 

få ændret denne EU-bestemmelse (artikel 44, i 639/2014) i forbindelse med den 

igangværende proces omkring forenkling af EU’s landbrugspolitik. 

Afsnit 3.4.3, side 61 Hvem kan blive pålagt en 

forpligtelse om 

genetablering? 

Afsnittet er generelt svært at forstå. Det bør derfor overvejes at uddybe og reformulere 

afsnittet.  

 

Eksempelvis er det vigtigt at nævnte, at det ikke nødvendigvis er alle græsarealer, der 

er pløjet op de sidste 2-3 år, der skal genetableres: 

 

”Hvis andelen af permanente græsarealer herefter fortsat er under 5 procent på 

landsplan, vil den manglende andel skulle etableres af de landbrugere, der råder over et 

areal, som er blevet omlagt fra permanent græs de foregående år. ” 

 

Der foreslås tilføjet: ”Disse landbrugere vil få besked på at etablere en procentdel af det 

permanente græsareal som de tidligere har omlagt. Dette kan ske, enten ved en delvis 

genetablering, af det tidligere permanente græsareal, eller ved at udlægge et tilsvarende 

areal som permanent græs.” 

Afsnit 3.4.4, side 61 95 procent og 97 procent I dette afsnit benævnes den permanente græsandel med betegnelserne 95 og 97 

procent. Dette er med til at forvirre, eftersom andelen i de tidligere afsnit kaldes et fald 

på 3 eller 5 procent. Landbrug & Fødevarer anbefaler derfor, at der ændres på 

formuleringen, så det bliver lettere at forstå. 

Afsnit 3.4.5, side 62  En mere retvisende overskrift på afsnittet ville være ”Omlægnings- og pløjeforbud på 

permanente græsarealer i miljømæssigt sårbare områder.” 

Afsnit 3.4.5, side 62 øverst …sårbare områder er 

foretaget på kulstofjorde 

eller… 

Hvad er en kulstofjord? 

Afsnit 3.5, side 64, 

faktaboks 

Udregning af den grønne 

støtte 

Overtrædelse af de grønne krav. Her er ikke tale om en overtrædelse, men en 

manglende overholdelse/opfyldelse 

Afsnit 3.5.3, side 66 Loft over reduktionen Lofter over reduktion af den grønne støtte beskrevet i dette afsnit. Der er i alt 3 punkter 

med beskrivelse af summen af reduktioner. Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det 
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ligger implicit under disse punkter, at reduktion for manglende overholdelse af 5 procent 

miljøfokusareal (MFO), isoleret set, heller ikke kan overstige det samlede fastslåede 

omdriftsareal? Dette bør fremgå af teksten. 

Afsnit 3.5.2, side 65 Skema og tekst Overskridelse må være afvigelse eller manglende opfyldelse/overholdelse 

Afsnit 3.5.4, side 67-68 Eksempel 1 + 2 Eksemplerne er generelt gode. I eksempel 1 er der en underoverskrift med 

”overskridelse af begge krav”, som bør ændres, jvf. Tidligere kommentarer om 

terminologi. Beskriv gerne øverst hvilke afgrøder der i alt findes på bedriften.  

 

Afsnit 3.5.10, side 72 midt Punkt 3: … Overstiger  

sanktionsbeløbet den 

grønne støtte, bortfalder 

den grønne støtte helt 

Betyder det, at selv med sanktion kan man aldrig miste mere end den grønne støtte? 

Afsnit 3.5.10, side 72 Punkt 4 og eksempel Det fremgår af punkt 4 vedrørende udregning af sanktionen under afsnit 3.5.10, at: 

”Afvigelser over 50 pct. – i 2017: Der pålægges den samme sanktion som ved 20 % 

afvigelse, jf. ovenfor. Derudover reduceres støtten yderligere med et beløb svarende til 

20 procent af den beregnede reduktion. Både sanktionen og den yderligere reduktion 

stiger til 25 procent i 2018. Dette beløb kan modregnes i anden støtte, der udbetales i 

indeværende år eller op til 3 efterfølgende kalenderår, hvorefter det resterende beløb 

annulleres.” 

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at teksten i det efterfølgende eksempel vil blive rettet i 

overensstemmelse hermed, hvorefter det må være 8 hektar (20 procent af 40 hektar), 

der kan modregnes i den grønne støtte. 

 

 

4. Hvilke arealer er støtteberettigede under grundbetalingsordningen? 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 74 ”Hvor driften er et landbrug.” Slet ”et”. 

Side 75, faktaboks ”..., at det sker med hensyn til 

markvildtet.” 

”..., at det sker under hensyn til markvildtet.” 

Afsnit 4.1, side 75 ”...,uden det får betydning for 

støtten for dit areal.” 

”...,uden det får betydning for støtten til dit areal.” 
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Afsnit 4.1.1, side 76 Henvisning til afsnit 4.3. Henvisningen skal være til afsnit 4.4 Permanente afgrøder. 

Side 77 midt Permanent græs… Der mangler en præcisering af, at hvis 2015 er 6. gang det skal anmeldes med 

græsplantedække, så kan det anmeldes som MFO-brak og dermed holdes fri af 

permanent græs-status. 

 

Der mangler også en henvisning til nyheden af 4. april 2014. 

Heraf fremgår det, at selvom arealer har ligget udyrket i mindst 5 år i 2014, også 

hvis de anmeldes som udyrkede 6. gang i 2014, så kan de fuldt berettiget 

anmeldes som udyrkede, uanset plantedække.  

 

Derudover bør det præciseres, hvad der menes med ”Hvis arealet har været pløjet 

og straks igen udlagt med græs”. Skal det være indenfor samme måned eller? 

Afsnit 4.3, side79, 

faktaboks 

 Der henvises til de kommentarer, der er afgivet til ”Side 77 midt” 

Afsnit 4.3.1, side 80  Hvorfor er det ikke tilladt at pløje et MFO-brakareal i forbindelse med 

genetablering? 

Afsnit 4.3.1.1, side 81  Der mangler et afsnit der omhandler reglerne for, hvordan man går fra dyrket til 

brak, krav til plantedække m.v. 

Afsnit 4.3.1, side 81, 

faktaboks 

Forbudsperiode mod slåning af 

brakarealer 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat, der bør være en undtagelse for 

forbudsperioden mod slåning, såfremt brakarealet holdes kort gennem hele 

vækstsæsonen. 

Afsnit 4.3.2, side 81  Tilføj ”uden pløjning” i sidste linje i afsnittet. 

Afsnit 4.3.3, side 82 Ved såning det efterfølgende forår I Enkeltbetalingsordningen var det tilladt at nedvisne brakarealer fra 1. september, 

såfremt der skulle etableres en vårafgrøde efterfølgende. Årsagen til dette var at få 

en god bekæmpelse af græs- og rodukrudt på det brakareal med en tilstrækkelig 

lav dosis. 

 

Efter de nye regler, er jordbearbejdning tilladt fra 1. november / 1. februar afhængig 

af jordbundstype, men det tillades ikke at anvende plantebeskyttelsesmidler forud 

for etablering af vårafgrøder af kontrolmæssige hensyn. 

 

Dette er en unødvendig stramning af reglerne. Landmænd vil kun investere tid og 

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/opploejning-af-permanent-graes-kan-blive-en-dyr-omgang/
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kroner i at nedvisne et braklagt areal, hvis der er taget endelig beslutning om, at 

arealet skal tilsås med en efterfølgende afgrøde. 

 

Hvis det ikke bliver muligt at nedvisne plantedækket fra 1. september vil det få 

konsekvenser for den mulige bekæmpelse af en lang række ukrudtsarter, herunder 

rodukrudt og kvik. Det vil betyde, at den efterfølgende vårafgrøde kan få dårligere 

etablerings- og vækstvilkår. Det er i praksis ikke muligt, at opnå en tilstrækkelig 

bekæmpelse af ukrudtet inden såning af vårsæden. Det vil derfor medføre, at det 

for mange ikke er muligt at etablere vårsæd efter brak.    

  

Desuden holder argumentet om, at det ikke vil være muligt at kontrollere om der 

kommer en vårsået afgrøde efterfølgende ikke. Det kan til enhver tid kontrolleres 

hvad marken anmeldes som i det følgende års Fællesskema. Desuden er det tilladt 

at pløje arealet fra 1. november forud for vårsæd. 

Afsnit 4.3.3, side 84 ”Du skal stævne træerne senest 

ved udgangen af det 10. år”  

Landbrug & Fødevarer mener fortsat, at kravet om at stævningsskov skal stævnes 

hvert 10. år bør lempes til hvert 15. år, fordi det vil gøre en produktion af poppel 

mere rentabel.  I Sverige er følgende regler gældende jf. Jordbruksverkets 

vejledning om direkte støtte, side 4: Snabbväxande skogsträd: Salix med ett 

maximalt skördeintervall på 10 år samt poppel och hybridasp med ett maximalt 

skördeintervall på 20 år. 

Afsnit 4.3.3, side 84, 

faktaboks 

 Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at det nu fremgår tydeligt, at det er muligt at 

træde ud af ordningen for lavskov i 2015 uden krav om tilbagebetaling af støtte, 

såfremt lavskovsarealerne ikke lever op til kravet om at bestå af en ren bestand af 

slægter og arter defineret som lavskov. 

 

Det vil være hensigtsmæssigt yderligere at understrege, at denne mulighed kun 

gælder i 2015, jf. høringsnotatet af 16. december 2014 til ændring af 

bekendtgørelserne (side 11). 

Afsnit 4.3.3, side 84 I sidste linje står der ”gælder 

”særlige regler” 

Landbrug & Fødevarer er ikke bekendt med hvilke særlige regler, der henvises til. 

Derfor er det vigtigt meden uddybning af, hvilke særlige regler, der er tale om.  

Afsnit 4.5, side 87 Der er dog nogle nationale 

bestemmelser, som du skal være 

Der er behov for en uddybelse af, hvad dette betyder i praksis (eller en henvisning 

til, at bestemmelserne er beskrevet nedenunder). 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.2b94dc5814a2e549b27c8f1e/1418295914594/2014-041.pdf
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opmærksom på at overholde, da 

det ellers kan medføre en 

krydsoverensstemmelsessanktion. 

 

Det foreslås at ”nationale” slettes. Overtrædelse af bestemmelserne vedrørende 

fortidsminder og søer kan kun give en krydsoverensstemmelsessanktion, såfremt 

de er omfattet af krydsoverensstemmelse. 

Afsnit 4.5, side 87, 

faktaboks 

Begrænset beskæring af hække 

og træer 

Oplysningerne i faktaboksen stemmer ikke overens med den uformning af GLM-

kravet, som var i høring i december 2014. Det er vigtigt at boksen tilpasses den 

reelle udformning af kravet, både tekstmæssigt og datomæssigt.
 

Afsnit 4.6.6, side 90 Bivenlige tiltag på randzoner Der må kun etableres bivenlige tiltag på randzoner, der ligger op ad 

omdriftsarealer. 

Afsnit 4.7, side 91 midt ”.. og om du kan få kompensation 

for arealet..” 

Hvad er det for en kompensation, der omtales her? 

Afsnit 4.8, side 93, 

faktaboksen 

Nye regler om anmeldelse af 

artikel 32-arealer med miljøtilsagn 

eller miljøprojekter 

Der bør indsættes henvisning til § 16 i bekendtgørelse om direkte støtte til 

landbrugere. 

 

Selve ordlyden af § 16 bør nævnes direkte, så det fremgår helt klart, at artikel 32 

ikke kan påberåbes efterfølgende. Alternativt skal der henvises til skemaet på side 

151-152. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at Landbrug & Fødevarer fortsat mener, at det bør 

være muligt at påberåbe sig artikel 32 på et areal, fx. I en kontrolsituation, uanset 

om det er anmeldt i fællesskemaet. 

Afsnit 4.8.1 og 4.8.2, side 

93 ff 

Artikel 32 – undtagelsen På side 10 – 11 i høringsnotat af 16. december 2014 til ændring af 

bekendtgørelserne har NaturErhvervstyrelsen oplyst, at de vil bestræbe sig på i 

vejledningsmaterialet at give eksempler på arealer godkendt under 

undtagelsesbestemmelsen, fordi de er undergået ændring pga. tilsagn. 

 

Denne type eksempler mangler fortsat. 

Afsnit 4.8.1, side 93-94 Miljøtilsagn, der kan være 

omfattet af artikel 32 

I afsnit 4.8.1 oplistes de typer af miljøtilsagn, hvor det er muligt at påberåbe sig 

artikel 32. Det fremgår ikke længere, at arealer med miljøtilsagn til græs- eller 

naturarealer kan blive omfattet af artikel 32. Begrundelsen er de ændrede regler 

vedrørende 50 procent støtteberettigede plantearter. Der kan imidlertid være andre 

tilfælde, hvor det kan være muligt at påberåbe sig artikel 32 under 
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plejegræsordningerne. Se for eksempel side 23 i vejledningen om disse ordninger. 

Derfor mener Landbrug & Fødevarer fortsat, at det er relevant at have denne type 

ordninger på listen. 

Afsnit 4.8.3, side 96-97 Skovrejsningstilsagn Såfremt der kommer ændrede regler/sagspraksis for grundbetaling til forpagtede 

skovrejsningstilsagn, bør det beskrives i vejledningen. 

 

 

5. Hvilke arealer er ikke støtteberettigede under grundbetalingsordningen? 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 5.1, side 99, øverst … at du ikke kan udføre 

aktivitetskravet… 

Menes der: at du ikke kan opfylde aktivitetskravet? 

Afsnit 5.1, side 99 Vandlidende arealer Det kan være svært at finde afsnittet om vandlidende arealer, eftersom det ikke længere 

har en selvstændig overskrift. 

Afsnit 5.2, side 99, midt Det rekreative formål kan 

være direkte beskrevet i… 

Landbrug & Fødevarer finder det ikke rimeligt, at landmændenes mulighed for at indgå 

aftaler om forpagtning af landbrugsjord beliggende op til rekreative områder skal 

hæmmes, fordi man ikke kan vide sig sikker på vilkårene. Landbrug & Fødevarer har 

flere gange efterspurgt muligheden for at få et forhåndstilsagn fra myndighederne for at 

skabe den fornødne retssikkerhed hos landmanden, som skal kunne gennemskue, 

hvilke arealer, der er støtteberettigede. 

 

Landbrug & Fødevarer har senest i efteråret 2014 henvendt sig til NaturErhverstyrelsen 

for at gøre opmærksom på problemer med hensyn til forudsigelighed i forbindelse med 

forpagtning af landbrugsarealer beliggende op til rekreative områder. 

 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at vurderingen af ”fortrinsvis anvendes til 

landbrugsaktivitet” i art. 32 i 1307/2013 er skønsmæssig og kræver en konkret vurdering 

– ligesom ved vurderingen af de lysåbne arealer.  

 

NaturErhvervstyrelsen har allerede som svar på ovennævnte henvendelse fra Landbrug 

& Fødevarer skriftligt tilkendegivet, at et areal ikke pr. definition er rekreativt, blot fordi 

det står i en lokalplan, da dette ikke ville være at foretage et skøn i den enkelte sag. 

Beskrivelsen i vejledningens tekst må derfor ikke skulle forstås således, at det betyder 
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det, at hvis der er en lokalplan, hvor arealet omtales som et rekreativt eller et naturareal, 

så kan der ikke søges støtte. 

NaturErhverstyrelsen bør præcisere i vejledningen, at det kommer an på en konkret 

vurdering af det enkelte areal. Ellers er det skøn under regel. NaturErhvervstyrelsen 

nævner jo selv en række momenter, der kan indgå i vurderingen. 

 

NaturErhvervstyrelsen anbefaler i øvrigt, at man som landmand overvejer en ekstra 

gang, før man søger landbrugsstøtte til et areal, der er udlagt til rekreative formål. 

Særligt, hvis den aktivitet man skal udføre på arealet understøtter et andet formål.  

 

NaturErhverstyrelsen afviser i sit svar muligheden for at give forhåndstilsagn om 

støtteberettigelse til arealer, men skriver, at man som landmand kan kontakte 

NaturErhvervstyrelsen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt et areal har et rekreativt formål 

som hovedformål. NaturErhvervstyrelsen vil så kunne vejlede om reglerne og sørge for, 

at man har de nødvendige redskaber til at vurdere om det pågældende areal er 

støtteberettiget.  

 

Landbrug & Fødevarer havde gerne set mulighed for, at berørte landmænd kunne 

modtage et forhåndstilsagn fra NaturErhvervstyrelsen, men vil opfordre landmænd til i 

tvivlstilfælde at benytte sig af adgangen til at søge vejledning hos 

NaturErhvervstyrelsen. 

 

Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at kommuner m.fl. ikke anvender 

begreberne rekreative arealer eller naturarealer på samme måde som EU. 

 

Afsnittet kunne med fordel udbygges med eksempler. 

Afsnit 5.4, side 100 Lysåbne arealer i skov Der står ”Det gælder også, hvis der afgræsses med dyr, der ikke normalt anses for 

landbrugsdyr.” Det er uklart hvad dette betyder. Betyder det, at arealet kan modtage 

grundbetaling, såfremt arealet afgræsses med dyr der normalt anses for landbrugsdyr? 

Afsnit 5.4, side 100 Hvis du har regulære 

landbrugsarealer, der ligger 

i skov, og de altid har 

Bør markplanen ikke også kunne gælde som dokumentation? Hvis ja, bør det også 

nævnes udtrykkeligt i vejledningen. 
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fungeret som 

landbrugsarealer, kan de 

dog efter et konkret skøn 

være støtteberettigede. I så 

fald kan vi bede dig om at 

dokumentere, at dit areal i 

skov har landbrugsdrift som 

hovedformål. Du kan gøre 

dette med bilag for salg af 

afgrøder, billeder af 

indhegning relateret til 

landbrugsdyr eller anden 

form for dokumentation. 

Kunne arealets størrelse ikke ligeledes have betydning? Det bør også nævnes. 

Mellem afsnit 5.4 og afsnit 

5.5, side 100 

Tilladte aktiviteter hele året 

og trampestier 

Der mangler afsnit svarende til følgende afsnit i den 2. foreløbige vejledning fra sep. 

2014: 

 

 Afsnit 4.15 Landbrugsarealer du anvender til andre aktiviteter end landbrugsdrift 

 Afsnit 4.16 Tilladte aktiviteter uden tidsmæssig begrænsning 

 Afsnit 4.17 Trampestier 

 

Afsnit 5.5, side 100 Anvendelse af 

landbrugsarealer til andre 

aktiviteter 

Det er vigtigt at understrege i dette afsnit, at såfremt disse regler ikke overholdes, så vil 

landmanden miste betalingsrettighederne til de pågældende arealer i 2015. 

Afsnit 5.5.1, side101 Dispensationsansøgning Det vil være formålstjenligt både for NaturErhvervstyrelsen og for ansøger, såfremt der 

beskrives eksempler på i hvilke tilfælde, der kan opnås dispensation.  

 

 

6. Markblokke og markkort 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 6.1, side 105, øverst 500 m2 Landbrug & Fødevarer har endnu ikke set resultaterne af den analyse 

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet, og som ligger til grund for anvendelsen af 

grænsen på de 500 m2 i Danmark. 
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Afsnit 6.1, side 105, øverst …”øvrige ikke-

støtteberettigede arealer 

tegner du med..” 

Der er brug for en konkret beskrivelse af, hvilke arealer der er tale om. 

Afsnit 6.1.2, side106, 

øverst 

Øverste afsnit. Tilføj i sætningen, at ansøger ikke får besked om dette. 

Afsnit 6.1.2, side 106, 

faktaboks 

Klar overlap selv og få 

færre breve om din støtte 

Det vil også være nyttig information i faktaboksen, at der står, at det også kan betyde, at 

man undgår eventuelle sanktioner, hvis det rettes inden 11. maj. 

Afsnit 6.1.2, side 106 midt ..Retter I ikke disse overlap 

ikke før denne frist… 

Der må være et ”ikke” for meget. 

Afsnit 6.1.3, side 106 Nedskrivning af 

tilsagnsarealer i 

fællesskemaet 

Det bør nævnes mere præcist hvilke tilsagnstyper der er omfattet af denne regel, og 

hvilke der ikke er omfattet. 

Afsnit 6.1.4, side 107, 

øverst 

… skal du indtegne et 

areal, som svarer til 

størrelsen… 

Hvordan skal det fungere i praksis, hvis der f.eks. er 15 der har en andel af et fælles 

græsningsareal? 

Afsnit 6.2, side 107 Opdeling af markblokke 

med permanent græs 

Det bør også stå i dette afsnit, at det er muligt at opdele markblokke med permanent 

græs, såfremt markblokkens støtteprocent varierer i forskellige dele af blokken. 

Afsnit 6.2.2, side109, 

øverst 

Fra 2015 indføres 

indtegnede fradrag i 

grundbetalingen 

Hvad er et indtegnet fradrag i grundbetalingen? 

Det bør defineres, eller menes der indtegnede fradrag i markblokkene? 

Afsnit 6.2.2, side 109, midt Taraarealer angiver via et 

tal… 

Afsnittet er svært at forstå. Menes der: 

I 2015 vil der kun være taraarealer i de markblokke, hvori der ikke er støtteberettigede 

arealer? 

Hvis det er det – hvilke andre forhold kan så medføre høringsbreve efter 

ændringsfristen? 

Afsnit 6.2.3, side109, 

nederst 

Du skal dog fortsat tegne 

udenom arealer over 100 

m
2
, hvor det … 

Hvad er det for arealer, der tænkes på her? 

Afsnit 6.2.4, side 110, 

faktaboks 

 NaturErhvervstyrelsen bør administrere dette lempeligt i 2015. 

 

Derudover er det fortsat ikke afklaret, hvad de økonomiske konsekvenser 

(støttenedsættelse og eventuelle sanktioner) for landmanden vil blive, såfremt 
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markblokkens støtteprocent bliver nedsat fx i forbindelse med en fysisk kontrol. 

Landbrug & Fødevarer håber, at der snarest kommer en afklaring herpå. 

Afsnit 6.2.5, side 111, 

øverst 

Anmelder du en mark i... Landbrug & Fødevarer ønsker en forklaring på, hvorfor det ikke automatisk betragtes 

som et ændringsønske, når der tegnes marker i 999999-99. Den nævnte praksis giver 

ansøgeren ekstra arbejde. 

Afsnit 6.3, side 111 nederst Du er forpligtet til at 

indberette… 

Randzoner står ikke på listen. 

Det er som udgangspunkt ikke rimeligt, at en ansøger er ansvarlig for at rette fejl i det 

ansøgningsgrundlag, som en offentlig myndighed stiller til rådighed, og kan blive 

sanktioneret, hvis vedkommende ikke gør det. 

Afsnit 6.3, side 112, midt Hvis et eller flere… Det bør automatisk betragtes som et ændringsønske, hvis der tegnes en mark, der ikke 

svarer til markblokken. 

Afsnit 6.3.2, side 113 Ændringer til 

randzonearealkortet 

Det er vigtigt at få afklaret proceduren for indsendelse af ændringer til 

randzonearealkortet og at beskrive den i vejledningen. Sætningen med kursiv giver ikke 

mening: Hvilken procedure er ikke afklaret? 

Afsnit 6.4, side 114 ”Hvis der derimod er tale 

om en markblok med en 

anden type...” 

Foreslås ændret til: ”Hvis der derimod er tale om en markblok af en anden type...” 

Afsnit 6.4.1, side 115 Boksen Der skal nok stå ”hele markens areal” i alle felter 

Side 116-119 Tegneeksempler Bør være tegnet ens. Der er f.eks. farveforskel i de 3 eksempler, og indtegning og 

forklaringsfelt er ikke helt ens (cirkel og firkant). 

 

Det virker som om, at begyndelsen af eksempel 1 (den del, hvor tegningen skal være) 

ikke er med. 

 

Der savnes yderligere forklaring til eksemplerne. 

Afsnit 6.5, side 119  I sidste linje skal der indsættes ”at anvende” artikel 32 

Afsnit 6.5, side 120  Der mangler en beskrivelse af, hvad konsekvenserne er, hvis arealet bliver afvist som 

omfattet af artikel 32. 

Afsnit 6.5, side 120 Gå til guiden ”Sådan søger 

du grundbetaling under 

artikel 32” (link) 

Der mangler et link. 
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7. Betalingsrettigheder 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 121  Det er meget vigtigt, at ansøgeren er opmærksom på, at alle overskydende 

betalingsrettigheder vil blive inddraget i 2015. Derfor foreslås det, at afsnittet om 

betalingsrettigheder indledes med at fremhæve dette, og henviser til de afsnit, hvor 

disse regler er beskrevet nærmere.  

Afsnit 7.1, side 122 ”skyldes de tre grønne 

krav” 

Foreslås ændret til ”skyldes støtten til de grønne krav”. 

Afsnit 7.1, side 122 Vi opskriver rettigheder 

med en lavere værdi end x 

kr. 

X bør forklares nærmere. Værdien af x er vel 0,9 * 1.500 kr, eftersom 

gennemsnitsværdien i 2019 er estimeret til 1.500 kr. lidt længere nede i teksten. 

Afsnit 7.1, side 123, øverst Du kan se en… Det er et godt fremskridt, at oversigten oprettes automatisk. 

Afsnit 7.2.1, side 123 Henvisning til afsnit 6.1 Mon ikke der skal henvises til afsnit 7.1. i stedet. 

Afsnit 7.2.5, side 125, midt Det er vigtigt, at 

betalingsrettighederne… 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør være muligt at sikre, at der sker henvendelse til 

den der råder over betalingsrettigheder i forbindelse med ophør af virksomheden, 

således at det bliver afklaret, hvad der skal ske med disse betalingsrettigheder, så de 

ikke mistes. 

Afsnit 7.3 og 7.3.1, side 

125 f 

”Du kan få udbetalt støtte 

for de betalingsrettigheder, 

som du råder over ved 

udløbet af 

ansøgningsfristen eller har 

fået overdraget senest ved 

udløb af ændringsfristen, 

hvis du samtidig ændrer dit 

fællesskema” 

 

”Hvis du efter 

ansøgningsfristen, men 

inden ændringsfristen, har 

lejet eller købt 

Vil det sige, at man kun kan overføre betalingsrettigheder i mellemperioden til jord, som 

allerede er anmeldt i fællesskemaet (eller få overført BÅDE jord og betalingsrettigheder i 

mellemperioden fra en anden landbruger) – men at man ikke kan supplere med ny jord 

og betalingsrettigheder fra en anden landmand end ham, der udlejer jorden? 
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betalingsrettigheder, kan du 

udnytte dem i 2015, hvis du 

forinden har indsendt 

fællesskema 2015. Hvis der 

er tale om lejede 

betalingsrettigheder er det 

en betingelse for at udnytte 

rettighederne med jorden, 

at du rådede over jorden 

ved udløb af 

ansøgningsfristen” 

Afsnit, 7.3.1, side126 Hvis der er tale om lejede 

betalingsrettigheder… 

Teksten kan læses som om, at hvis man køber betalingsrettigheder, så er der ikke noget 

krav om, hvornår man skal råde over jorden. 

Eller er der en anden frist ved køb af betalingsrettigheder end ved leje? 

Afsnit 7.3.2, side 126, 

nederst 

De betalingsrettigheder, 

som har den højeste værdi, 

anvendes først. 

Kunne man skrive: 

De betalingsrettigheder, som har den højeste værdi pr. ha, anvendes først 

Afsnit 7.3.2, side 127  Det er fint at afsnittet, der beskriver, at ansøgeren efter EU-reglerne har mulighed for at 

ændre på udnyttelsesrækkefølgen, er blevet nedtonet. 

Afsnit 7.4, side 127, 

faktaboksen nederst 

Uanset, om du prioriterer 

betalingsrettigheder… 

Det bør tilføjes, at man heller ikke kan styre inddragelsen af betalingsrettighederne. 

 

Hvis man prioriterer udnyttelsen af betalingsrettighederne, kan man så havne i den 

situation, at man har en betalingsrettighed med en høj værdi, der ikke udbetales og 

samtidig inddrages en med en lavere værdi, som har været udbetalt? 

 

Hvis ja, så bør det fremgå. 

Afsnit 7.4, side 128 Eksempel 2 Eksemplet er meget kompliceret. Det kan eventuelt overvejes at slette det. 

Afsnit 7.4.2, side 129 Aflevering af 

betalingsrettigheder til den 

nationale reserve 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at det er blevet muligt at aflevere overskydende 

betalingsrettigheder til den nationale reserve. 

 

Det er vel muligt at aflevere overskydende betalingsrettigheder til den nationale reserve, 

uanset om ansøgeren råder over forpagtede betalingsrettigheder. 
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Afsnit 7.5, side 130 Betalingsrettighederne med 

den laveste værdi 

inddrages. 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det bliver muligt for ansøgeren selv at vælge hvilke 

rettigheder der inddrages blandt dem, der har lavest værdi. 

Afsnit 7.8, side 131, øverst Midlertidig ekspropriation I bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen står der 

i § 10 stk. 3, at ”NaturErhvervstyrelsen kan tildele betalingsrettigheder fra den nationale 

reserve til landbrugere, som råder over et landbrugsareal, som i hele eller en del af det 

foregående ansøgningsår er midlertidigt eksproprieret. Ansøgning om tildeling af 

betalingsrettigheder efter første punktum kan indsendes fra og med 2016.”  

 

Det betyder, at der kan søges om tildeling af betalingsrettigheder til arealer, der har 

været midlertidigt eksproprieret i flere år, også før 2015, så længe arealet har været 

midlertidigt eksproprieret i hele eller en del af det foregående ansøgningsår. 

 

Derfor bør formuleringen i vejledningen ændres. Herunder er der angivet et konkret 

tekstforslag: 

 

”3. Hvis du i hele eller en del af det foregående ansøgningsår havde arealer, der var 

midlertidigt eksproprierede, med fx...” 

Afsnit 7.8, side 131, øverst  Det vil være godt med flere eksempler på midlertidigt eksproprierede arealer (hvad med 

kortvarige ekspropriationer,f.eks. elledningsarbejde) 

Afsnit 7.8, side 131, midt Som udgangspunkt er man 

ikke berettiget (...) har solgt 

eller udlejet alle 

betalingsrettigheder… 

Vil det sige, at hvis man kun har udlejet/solgt en del af sine betalingsrettigheder, så kan 

man altid få suppleret op til det samlede ansøgte areal, hvis man i øvrigt er berettiget til 

at søge i national reserve? 

 

 

8. Støtte til unge nyetablerede landbrugere 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 8.1.2, side 133 Indsendelse af 

dokumentation 

NaturErhvervstyrelsen har i sit høringsnotat vedrørende ændring af 

grundbetalingsbekendtgørelsen tilkendegivet, at styrelsen er opmærksom på 

vigtigheden af at præcisere, hvilken form for dokumentation, der kræves indsendt ved 

ansøgning som ung landbruger. Landbrug & Fødevarer ønsker igen at understrege 
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vigtigheden af, at det tydeligt vil fremgå af Fællesskemaet, hvilken form for 

dokumentation, der forlanges. Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at 

NaturErhvervstyrelsen ved mangelfuld dokumentation vil sende ansøgeren et 

høringsbrev med anmodning om at eftersende yderligere dokumentation. 

Afsnit 8.2 og 8.2.1, side134 Ikke ældre end 40 år/være 

under 41 år i det første 

ansøgningsår... 

Det vil gøre det mere læservenligt med en bedre sammenhæng mellem teksten i 

afsnittene, f.eks. nævnes 41 år i punkt 1 under afsnit 8.2, men 40 år i overskrift i 8.2.1, 

dog nævnes 41 år igen i selve teksten under 8.2.1. 

Afsnit 8.2.1, side134 Ikke ældre end 40 år i det 

første ansøgningsår 

I afsnittet er det beskrevet, at man for at være berettiget til støtte under ordningen i 2015 

skal være født senest den 31. december 1975. Det er samtidigt beskrevet, at man kan 

modtage støtte i 2015, hvis man ikke fylder 41 år inden udgangen af 2015. Det er 

forordningsbestemt, jf. artikel 50, stk. 2, litra b i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013, at aldersgrænsen indtræffer i det 

år, hvor man fylder 41. Landbrug & Fødevarer går derfor ud fra, at der er tale om en 

simpel slåfejl, idet der burde have stået, at man som ung landbruger tidligst skal være 

født den 31. december 1975, da man dermed vil fylde 41 år den 31. december 2016 

(men 40 år den 31. december 2015, hvorved man derfor er støtteberettiget i hele 2015, 

som det sidste år).  

Afsnit 8.3, side135, midt … må du ikke have været 

etableret som driftsleder 

tidligere end 22. april 2010 

Kunne man ikke skrive: 

..skal du være etableret som driftsleder efter den 22. april 2010 

Afsnit 8.3, side 135 Eksempel 1-3 Landbrug & Fødevarer vil gerne kvittere for tilføjelsen af kasser med eksempler på, 

hvornår man som ung landbruger kan modtage støtten samt kasser med præciserende 

oplysninger i afsnittet, da det gør vejledningen mere brugervenlig.  

Afsnit 8.4.2-8.4.5, side 136-

138 

Overordnet om selskabers 

berettigelse til at søge om 

støtte til unge nyetablerede 

landbrugere 

Da vurderingen af støtteberettigelse - som følge af bortfald af bekendtgørelseskravet om 

ejerandel på 50 procent eller derover - nu i højere grad vil bero på en skønsvurdering, 

har Landbrug & Fødevarer allerede i sit høringssvar af 5. december 2014 vedrørende 

ændring af grundbetalingsbekendtgørelsen (NaturErhvervstyrelsens j.nr. 14-80140-

000013) gjort opmærksom på, at det kan blive vanskeligere at dokumentere, hvornår en 

ung landbruger har en faktisk og langsigtet kontrol, der enten gør, at man er kvalificeret 

til at søge støtteordningen, eller gør, at man må antages allerede at have opbrugt af 

sine 5 år.  
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Landbrug & Fødevarer har noteret sig, at vejledningen er tilpasset i overensstemmelse 

med bortfald af krav til minimums ejerandel ved anden form for virksomhedsform end en 

enkeltmandsvirksomhed. Det er i den forbindelse præciseret, hvornår man som ung 

landbruger har bestemmende indflydelse i et kapitalselskab samt i et interessentskab. 

Landbrug & Fødevarer læser vejledningen således, at ejerandelen, f.eks. i et I/S ikke 

nødvendigvis indgår som et led i vurderingen, men at det alene er afgørende, om den 

unge landbruger ejer en del af ansøgerselskabet samt er driftsleder. 

Afsnit 8.4.3, side 137 Varetage den daglige 

ledelse af 

landbrugsbedriften 

Beskrivelsen i vejledningen er meget utilstrækkelig. Forordning. 639/2014, art. 49, nr. 1, 

litra b) forudsætter, at den unge vil være berettiget ifølge ordningen selv om en ”ikke-

ung” også tager del i selskabets drift. Den praktiske hovedregel vil være, at en ung og 

en ”ikke-ung” landbruger etablerer sig sammen, f.eks. i far/søn selskaber. 

 

Vejledningen er imidlertid tavs i spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder en 

opdeling henholdsvis et fælles driftsansvar udelukker den unge fra ordningen (eller 

berettiger ham til støtte under ordningen). Vejledningen synes tvært imod at lægge op 

til, at støtte kun er berettiget, hvis et fælles selskab ejes af flere støtteberettigede.  

 

Det skal i den sammenhæng fremhæves, at vi får ganske mange spørgsmål herom. 

Spørgsmålene vedrører ofte de ganske gængse far/ søn- selskaber. 

 

På grund af tidligere udmeldinger og forholdets ”oplagte” karakter af vurderingskriterium 

bør det oplyses, hvorledes den unges ejerandel til virksomheden vil indgå i vurderingen 

af, om betingelserne for støtte er opfyldt. 

 

Afsnit 8.4.3, side 137  Afsnittet rundes af med at begrunde/ præsentere baggrunden for kravet om 

tegningsberettigelse. Kunne baggrunden for kravet om bestemmende indflydelse ikke 

præsenteres tilsvarende? 

Afsnit 8.4.7, side 138 Overskriften indeholder 

”sammenlægning” 

Ifølge overskriften omfatter afsnittet også sammenlægning af selskaber. Afsnittet er 

imidlertid tavs herom. 

Afsnit 8.4.7, side 139  T.o.m. s. 139 behandler afsnittet retsvirkningerne for en ung af udtræden.  

 

Begyndende øverst s. 139 behandler afsnittet retsvirkningerne for selskabet af, at én 
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ung udtræder.  

 

I overensstemmelse med det, som må forventes at blive den praktiske hovedregel bør 

denne del af afsnittet tage udgangspunkt i den situation, at der (kun) er én ung i 

selskabet. Selskaber med to eller flere unge må antages at være/ blive færre i antal.  

 

Vedrørende den situation, hvor den (eneste) unge udtræder bør vejledningen 

udtrykkeligt behandle følgende spørgsmål:  

 

Vil en ”ny” ung, som køber den oprindeligt unge ud, berettige selskabet til støtten 

fremadrettet (i ”nye” 5 år)?  

 

Et benægtende svar synes at stride mod den grundlæggende systematik i ordningen, 

hvorefter selskabers forhold i sig selv er berettigelsen uvedkommende, idet selskaberne 

i alle tilfælde afleder ret fra en ung fysik person. 

 

Et bekræftende svar strider mod det, som er anført udtrykkeligt i vejledningen, hvorefter 

selskabet mister muligheden for at få støtte, på det tidspunkt hvor der ikke længere er 

én af de oprindelige unge tilbage. 

 

Vejledningen synes at efterlade en væsentlig usikkerhed, i hvilket omfang rettigheder/ 

forpligtelser/ begrænsninger påhviler selskabet henholdsvis den unge, jfr. også den 

efterfølgende kommentar vedrørende hæftelse overfor styrelsen. 

 

Den grundlæggende systematik i ordningen synes at være: det er ”den (enkelte) unge”, 

som er rettighedssubjekt. Har den unge tilstrækkelig tilknytning til en juridisk enhed, kan 

den unge udnytte sin ret via den pågældende juridiske enhed. Det harmonerer også 

med, at den pågældende unge kan udnytte ”sin” ret igennem flere selskaber (udtræde af 

ét og overgå til et andet) og at den enkelte unges ret kun kan udnyttes i en juridisk 

enhed af gangen). 

 

I ”to eller flere unge” –scenariet er vurderingen vendt på hovedet, idet udgangspunktet 
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herefter er: Hvor stor en andel af selskabets ledelses skal være placeret hos unge for, at 

selskabet er berettiget (hvis én i ung-kredsen udtræder må de øvrige overtage, eller den 

udtrædende unge må erstattes af ”en ny” ung).  

 

Hvis forhold – i en (skiftende) kreds af unge – bliver udslagsgivende for, hvor længe 

selskabet er berettiget til støtten? (reglen om, at der mindst skal være én oprindelig ung 

tilbage strider mod princippet om, at den enkelte unge har en ret i 5 år). 

 

Afsnit 8.4.7, side 139  Hvor længe skal en ung landbruger være med i fx et I/S for at kunne modtage støtte? 

Afsnit 8.4.7, side 139 ”Hvis du træder ud af 

selskabet […] skal du 

tilbagebetale støtte” 

Det er vel (kun) selskabet, der hæfter overfor Styrelsen? 

  Det bør fastslås, at ansøgervirksomheden er ansvarlig overfor Styrelsen for, at der 

foreligger det fornødne samtykke fra den/ hver enkelt unge til selskabets udnyttelse af 

vedkommendes ”ung-rettighed”. 

 

Afsnit 8.5, side 139 ”Landbrugsmæssig drift” Hvoraf fremgår (hvordan fremkommer) denne definition på landbrugsmæssig drift? 

Afsnit 8.6, side 140, midt Du skal have 

dokumentation… 

Det må være tilstrækkeligt, at den ønskede dokumentation foreligger i elektronisk form 

(kopi) eller kan skaffes inden for en given frist, hvis den findes hos fx revisor eller 

konsulent. 

 

 

9. Ø-støtte 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 9.5, side 144 Fik du ø-støtte i perioden 

2007-2014 

Er det ikke kun perioden 2011-2014, der er relevant i denne sammenhæng? 

Der er behov for en mere grundig beskrivelse af overgangen mellem den gamle og den 

nye ø-støtte-ordning. For eksempel mangler der en beskrivelse af, hvordan man 

håndterer arealer, der er omfattet af den femårige frist. Er det muligt at søge støtte til 

disse arealer under den nye støtteordning? – og vil man få udbetalt støtte fra den gamle 

ordning til disse arealer, så længe femårsperioden ikke er udløbet? 

 

Kan man se hvilke arealer der er omfattet af LDP ø-støtten i Fællesskema 2015? 
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Afsnit 9.5, side144  Det bør beskrives, hvad der sker hvis 5 års kravet ikke overholdes. Det kunne for 

eksempel være en ansøger, der flytter væk fra øen. 

 

 

10. Udbetaling af direkte arealstøtte 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 10.2, side 146, 

øverst 

Fradrag i støtten Det vil være fint at have med, at de 150.000 euro ikke skal beregnes af den grønne 

betaling, så man undgår tvivl. 

Afsnit 10.2.1, side 146 Nationalt loft Der er brug for en uddybning af, hvordan udbetalingen vil blive reduceret (er det fx. en 

procentsats), og hvor meget udbetalingen kan reduceres. 

 

Det er i denne sammenhæng også relevant at nævnte, at udbetalingen kan blive 

reduceret som følge af finansiel disciplin på EU-plan, samt ved afsætning af midler til 

den europæiske krisereserve. 

Afsnit 10.2.4, side 148, 

øverst 

Transporter i støtte, 

udbetalt… 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør være muligt at videreføre transporter fra 

Enkeltbetaling til Grundbetaling, da notering af transporter på ny kan få betydning for 

kreditorrækkefølgen. 

Afsnit 10.4 i høringsversion 

nr. 3 

Uberettiget udbetalt støtte  

 

Der er brug for oplysninger i vejledningen om forældelsesreglerne for tilbagebetaling af 

uretmæssigt udbetalt støtte og sanktioner (samt henvisning hertil). Det er meget 

komplicerede regler, som rådgivere og landmænd har brug for at få vejledning om. 

 

 

11. Kontrol 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 11.1, side 145 i 

høringsversion nr. 3 

Det er et forvaltningsretligt 

krav, at vi skal høre dig om 

sådanne forhold. 

Det formodes, at NaturErhvervstyrelsen mener parthøringsreglerne i forvaltningsloven. 

Kunne NaturErhvervstyrelsen i bekræftende fald overveje en henvisning hertil? 

Afsnit 11.2, side150, midt Hvis summen af de 

anmeldte arealer… 

Betyder det, at en overanmeldelse automatisk medfører en gennemgang af 

markblokken og evt. regulering af markblokken? 

Afsnit 11.5, side151 midt Én ansøger i markblokken Hvad er baggrunden for at en overanmeldelse i en markblok ikke automatisk anses for 

et rettelsesønske? 
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”sin” skal udgå. Så kommer der til at stå: ”hvorefter du kan rette ansøgningen”  

Afsnit 11.6, side 151 Flere ansøgere i 

markblokken 

Der er brug for sproglig forbedring af dette afsnit. 

Afsnit 11.9, side 152 Udbetaling af støttebeløb 

sker efter endt 

sagsbehandling 

Afgørelsesbrevet skal indeholde en begrundelse/beskrivelse af evt. overtrædelser 

Afsnit 11.9, side 153 Genoptagelse af tidligere 

års ansøgninger.. 

Det bør oplyses, hvor langt det er muligt at gå tilbage, dvs. forældelsesfrister. 

Afsnit 11.11, side 154 Arealafvigelser Det fremgår ikke tydeligt, om den grønne støtte kan blive påvirket af arealafvigelser 

under grundbetalingsordningen. Dette gælder også i forbindelse med eventuel 

udelukkelse og deraf følgende modregning af støtte. 

Afsnit 11.11 Arealafvigelser over 20 

procent 

Det fremgår af forordning 640/2014, artikel 19, stk. 1, at hvis arealafvigelsen er mere 

end 20 %, vil støtten bortfalde indenfor afgrødegruppen. Dette bør også afspejles i 

formuleringen i vejledningen. 

Afsnit 11.12, side155, midt Alle arealer skal anmeldes 

for at sikre en… 

Gælder det ikke også af hensyn til opgørelsen af de grønne krav? 

Afsnit 11.12, side 155 Nedsættelse af støtten Det bør præciseres hvilken støtte der nedsættes. Er det udelukkende grundbetaling, 

eller er det også den grønne støtte, ø-støtte, støtte til unge landbrugere, koblet støtte 

m.v.? 

Afsnit 11.13, side 156, 

øverst 

Har du fx høstet helsæd 

med græsudlæg inden 1. 

juni… 

Det bør fagligt set være: 

Har du fx høstet grønkorn med græsudlæg inden 1. juni. Tæller græsudlægget som 

hovedafgrøden græs i kravet om flere afgrødekategorier på bedriften. Og skal… 

Afsnit 11.14, side156, midt Sagsbehandling af 

ansøgninger under artikel 

32 

Der mangler enten en beskrivelse af artikel 32 reglerne eller en henvisning til dem 

Afsnit 11.14, side 156f  I de tilfælde i tabellen, hvor markens beskaffenhed ikke overholder de almindelige 

betingelser for grundbetaling, og marken ikke kan blive omfattet af artikel 32, kan 

marken vel ikke modtage grundbetaling. På nuværende tidspunkt står der i disse 

tilfælde, at ”Marken vil blive vurderet efter de almindelige betingelser for grundbetaling” 

Er dette retvisende? 

Afsnit 11.15, side158 Skyldige beløb inklusiv Kommer de skyldige beløb også foran en evt. transport, der er givet før kravet opstod? 
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øverst renter… 

 

 

12. Bøder og strafbare forhold 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 12.1, side159 Force majeure og 

udsædvanlige 

omstændigheder 

Dette bør være et selvstændigt afsnit i vejledningen – det hører ikke naturligt under 

overskriften ”bøder og strafbare forhold”. 

Afsnit 12.2, side 160 Klagemulighed Afsnittet bør oplyse hvilke forhold, der vil blive behandlet af klageinstansen – herunder, 

at et skøn foretaget af kontrollanten ifølge fast praksis ikke efterprøves.  

 

 

13. Behandling og offentliggørelse af data 

Side/afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Afsnit 13.1, side163 Når du indsender 

Fællesskemaet, bliver du 

automatisk registreret som 

producent af foder... 

Hvis det er derfor landmanden modtager en faktura, bør det fremgå her, da vi jævnligt 

har henvendelser vedr. disse opkrævninger. 

 


