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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. vejledning om producentskifte 2015 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed høringssvar ang. udkast til vejledning om 

producentskifte 2015 efter reglerne under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, der blev sendt i 

høring af NaturErhvervstyrelsen den 6. januar 2014. Landbrug & Fødevarer har følgende 

kommentarer: 

 

Ang. kapitel 1 Indledning 

Side 3, afsnit 1 med indledningen 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der efter indledningens 4. afsnit på side 3 indsættes følgende: 

”Du skal anmelde producentskifte til NaturErhvervstyrelsen straks, når du overdrager økologiske 

arealer. Uanset om evt. tilskudsordninger skal overdrages.” 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der efter indledningens 6. afsnit indsættes følgende: 

”Har du eksempelvis modtaget investeringstilskud til ny teknologi kan du kontakte xxxx om hvordan 

du oplyser om ejerskifte” 

 

Side 4, afsnit 1.3 om nyt landdistriktsprogram – nye regler for producentskifte 

Det står under sidste afsnit: ”Da emnet for denne vejledning er overdragelser med producentskifte 

af tilsagn under arealstøtteordningerne…” Landbrug & Fødevarer foreslår, at det tilføjes ”eller 

overdragelse af økologistatus”, da det ofte kan være uden overdragelse af tilsagn. 

 

Side 5, afsnit 1.4 om to nye blanketter 

Det ville være nyttigt, at kunne se de to nye guides til de nye blå og røde blanketter, som der 

henvises til i vejledningen på side 5. Landbrug & Fødevarer er i øvrigt ikke overbevist om, at 

farvebetegnelserne for de nye blanketter og vejledninger er bedste løsning. Det ville være mere 

hensigtsmæssigt med korte sigende navne til de to blanketter. 

 

Side 5, afsnit 1.5 om definitioner – fælles for alle ordninger 

Under definitionen af ”en bedrift” henvises til hhv. naturarealer og landbrugsarealer. Det står bl.a. 

”Bedriften omfatter også landbrugsarealer, hvortil der ikke kan søges om grundbetaling – 

eksempelvis naturarealer, der er i tilsagn.” Er et naturareal med tilsagn et landbrugsareal? Der 

ønskes en helt klar definition af hhv. natur- og landbrugsareal med henvisning til 

hjemmelsgrundlaget, da dette ikke fremgår klart. 

 

Under definitionen af ”rådighed” bør tilføjes, at rådighed også har betydning i forhold til at kunne 

omlægge et areal til økologi. 
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Ang. kapitel 2 om generelle regler for anmeldelse af producentskifte 

Side 7, afsnit 2 om generelle regler for anmeldelse af producentskifte 

I fjerde delafsnit beskrives det, at hvis der ikke indgås producentskifte af tilsagn, og der ikke 

indsendes en producentskifteerklæring i forbindelse med en overdragelse, vil tilsagnet bortfalde 

med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Dette er en central oplysning, som bør 

fremhæves yderligere i vejledningen. 

 

Side 8, afsnit 2.1.3 om dødsfald 

Det nævnes, at det er muligt for dødsboer at udtræde af et tilsagn uden krav om tilbagebetaling, 

hvis det anmeldes inden fristen for anmeldelse af force majeure forhold. Det er ikke oplyst i 

vejledningen, hvordan denne frist er fastsat.  Det forslås, at der tilføjes oplysninger om dette, eller 

at der henvises til, hvor det er muligt at finde oplysning om denne frist. 

 

Det foreslås endvidere, at der henvises til, hvor der kan læses mere om, hvordan man forholder sig 

ved dødsfald i forhold til spørgsmål om økologisk status. 

 

Side 9, afsnit 2.2. om omfanget af producentskiftet 

I boksen om udfyldelsen af ”skema over marker” står der, at journalnummer skal udfyldes i 

kolonnen med tilsagnsordninger. Da det ikke er et krav i alle tilfælde, bør det fremgå af teksten. 

 

Side 12, afsnit 2.5 med oversigt over blanketter  

Der er uklarhed om, hvilke tidsfrister, der gælder ved producentskifte, der involverer en 

økologiautorisation. I oversigten på side 12 over blanketter står der nederst under overskriften 

”Frister”: (B) straks efter overdragelse af det økonomiske ansvar”. Det er, når man sammenholder 

denne tekst med teksten i afsnit 4.3 på side 20 og afsnit 5.2 på side 25, at der opstår usikkerhed 

om, hvad der gælder. I afsnit 4.3. står der, at hovedreglen er ved ansøgning via Fællesskemaet 

(med undtagelse af overdragelse mindre end 8 uger før fristen herfor). I afsnit 5.2 står der 

”Producentskifteblanketterne skal i disse tilfælde, hvor det omfatter autorisation, indsendes hurtigst 

muligt efter tidspunktet for overdragelsen”. 

Til sammenligning i øvrigt er formuleringen i økologibekendtgørelsen (bekendtgørelse nr 716 af 

27/06/2012) mht. Skift af ejer, bruger eller driftsleder: ”§ 8. Hvis en økologisk jordbrugsbedrift 

skifter ejer, bruger eller ansvarlig driftsleder, eller hvis produktion og salg af økologiske produkter 

ophører, skal NaturErhvervstyrelsen straks underrettes skriftligt herom.” 

 

Side 13, afsnit 2.7 om hvortil blanketterne skal sendes hen 

Så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået, vil NaturErhvervstyrelsen i løbet af 2015 overgå til fuld 

digital kommunikation som et led i den nationale digitaliseringsstrategi. Dette bør fremgå af 

vejledningen, herunder hvornår det forventes, at kravet om fuld digital kommunikation vil komme til 

at gælde for dette område. 

 

Ang. kapitel 4 om producentskifte af tilsagn under miljø- og økologiforordningerne 

Side 22, afsnit 4.5 om udbetaling af tilskud 

Datoen i teksten ”…rådighed over arealerne 16. april 2015…” skal ændres til 21. april 2015. 

 

Side 22, afsnit 4.6 om tilbagebetalingskrav 

Mulighederne for at kræve tilbagebetaling for en overtrædelse, hos en landmand, som 

overtrædelsen ikke kan tilskrives, er meget vidtgående. Det vil være nyttigt at få yderligere 

præciseret, hvad man har ansvar for i forbindelse med en overdragelse/erhvervelse.  

Det er beskrevet, at det gælder uanset, om man som erhverver eller overdrager, har foretaget sig 

en handling eller en undladelse, som kan tilskrives en. 
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I udkast til vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 er det i en kommentarboks på side 12 

anført, at hvis den, til hvem overtrædelsen direkte kan tilskrives, også har søgt støtte i det 

pågældende år, vil det være denne person, der er ansvarlig for overtrædelsen (og som vil være 

modtager af kravet om støttetræk) I dette tilfælde handler det derimod om 

tilbagebetalingskrav/nedsættelse af årets tilskud, men hvad er baggrunden for, at et lignende 

udgangspunkt ikke gør sig gældende? 

 

Ang. kapitel 5 om producentskifte for Økologi 

Side 27, afsnit 5.6 om konkurs 

Der henvises under dette afsnit til at mere information kan fås hos 

jordbrugskontrol@naturerhverv.dk. Der opfordres til, at det er muligt at bruges en økologi-relevant 

mailadresse til spørgsmål om økologiregler og –autorisation. 

 

Ang. kapitel 6 om overdragelse af betalingsrettigheder 

Side 28, afsnit 6 om overdragelse af betalingsrettigheder 

I afsnittet vedrørende overdragelse af betalingsrettigheder er det vigtigt at informere om, at alle 

betalingsrettigheder, der ikke bliver udnyttet i 2015 vil blive inddraget. Derfor er det nødvendigt med 

skærpet opmærksomhed på, at eventuelle overdragelser af betalingsrettigheder og producentskifter 

foregår korrekt. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse opfordre til, at NaturErhvervstyrelsen i 

videst muligt omfang forsøger på pragmatisk vis at løse eventuelle sager, hvor der er sket 

utilsigtede fejl i forbindelse med overdragelsen. 

 

Ang. kapitel 8 om producentskifte ved gammel Ø-støtte 

Side 31, afsnit 8 om producentskifte ved gammel Ø-støtte (2007-2014) 

Som Landbrug & Fødevarer har bemærket i høringssvaret til Vejledning om direkte arealstøtte, som 

er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 8. januar, er det meget vigtigt at beskrive overgangen 

mellem den gamle og den nye Ø-støtteordning meget præcist. Det gælder også for denne 

vejledning. Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse foreslå, at der gives nogle konkrete 

eksempler på, hvorledes overgangsordningen fungerer. Hvad sker der for eksempel, hvis der skal 

producentskiftes i 2015, og der er givet et tilsagn om Ø-støtte i 2012, og hvad sker der, hvis der 

skal producentskiftes i 2015, og der er givet et tilsagn om ø-støtte i 2014? 

 Skal der producentskiftes? 

 Hvilke betingelser skal overholdes (fx bopælskrav) – og hvor længe skal disse betingelser 

overholdes? 

 Hvorledes skal der søges om støtte? 

 

 

Med venlig hilsen 
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