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Høring over udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer har fulgt det første år med grundbetaling og grønne krav nøje. Det har været 

et år med store udfordringer og mange nye regler, som danske landmænd skal efterleve. Mange 

ting er gået godt – hvis vi sammenligner med nogle af de udfordringer der har været i andre EU-

lande - men der er fortsat mange steder, hvor der er plads til forbedring. Derfor er det strengt 

nødvendigt, at der gøres en indsats både for at forbedre reglerne indenfor de rammer, der på 

nuværende tidspunkt er udstukket af EU, og for at få forenklet reglerne på EU-plan. 

 

Analysefirmaet Aspecto lavede i dette efterår en rundspørge blandt danske landmænd. Et af de 

spørgsmål, der blev stillet var, ”Hvad er det værste ved at være landmand?” Dertil svarede 51 % 

”bureaukrati og kontrol”. Det er klart, at den seneste reform af EU’s landbrugspolitik i høj grad er 

med til at udbrede denne opfattelse hos danske landmænd. Dette skal ikke mindst ses i lyset af de 

udfordringer, der har været med vejret i år og erkendelsen af, at vejret ikke nødvendigvis passer 

ned i de rammer og kasser, der er fastsat i EU-lovgivningen og i den nationale implementering 

heraf. 

 

Datoer og frister 

Helt generelt bør datoer og frister sættes ud fra, hvad der er miljømæssigt meningsfuldt, hvad der 

harmonerer med den almindelige landbrugsdrift, og hvad der giver mening for den enkelte 

landmand, og ikke ud fra ressourcemæssige og administrative hensyn. 

 

MFO-efterafgrøder 

Den sene høst, og de efterfølgende problemer med at nå fristen for etablering af MFO-

efterafgrøder, lagde et enormt og urimeligt psykologisk pres på de danske landmænd. Følelsen af 

at være nødt til at tage irrationelle og driftsmæssigt uhensigtsmæssige beslutninger på bedriften for 

at kunne leve op til reglerne for at modtage EU-støtte har fyldt rigtig meget. Landbrug & Fødevarer 

anerkender det arbejde NaturErhvervstyrelsen har foretaget for at få tingene til at fungere i år, men 

løsningerne for MFO-efterafgrøder kom først på et fremskredent tidspunkt og efter et betydeligt 

pres fra SEGES og Landbrug & Fødevarer. Det gav anledning til stor frustration blandt 

landmændene. Derfor er der i høj grad brug for mere fleksibilitet i håndteringen af reglerne, så 

situationen fra i år ikke vil gentage sig i fremtiden. 

 

Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse noteret sig, at NaturErhvervstyrelsen i høringsudkastet 

foreslår, at det bliver muligt at justere etableringsfristen og fristen for tidligst mulig destruktion af 

MFO-efterafgrøder med henholdsvis 4 og 2 uger i tilfælde af usædvanlige omstændigheder. 

Forslaget indbygger en fleksibilitet i bekendtgørelsen, som vil gøre det lettere og hurtigere at handle 

i tilfælde af usædvanlige omstændigheder. Ideen om at indbygge fleksibilitet er som udgangspunkt 

positiv, men den er kun noget værd, såfremt den efterfølgende kontrol af efterafgrøder tilpasser sig 
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til de givne forhold, og de ændrede vækstbetingelser, der vil være for efterafgrøderne som følge af 

senere etablering.  

 

NaturErhvervstyrelsen foreslår desuden, at fristen for tidligst mulig destruktion af MFO-

efterafgrøder udskydes til fra den 20. oktober til den 27. oktober. Landbrug & Fødevarer kan ikke se 

noget fagligt belæg for at rykke denne frist, eftersom der i normale år ikke vil være 

kvælstofudvaskning af betydning efter den 20. oktober. En senere destruktionsdato vil også have 

stor negativ betydning for de bedrifter, der skal udbringe fast gødning om efteråret forud for 

vårsæd, hvor der i forvejen er begrænsede muligheder for udbringning. Et af vinduerne for mulig 

udbringning af fast husdyrgødning er efter, der har været efterafgrøder på arealet og frem til 15. 

november. Den udsatte destruktionsfrist i 2015 har medført dispensation efter 

husdyrbekendtgørelsen, så fast gødning på lerjord kan udbringes frem til 30. november. Derfor er 

udsættelsen af destruktionsfristen i konflikt med de øvrige regelsæt, der regulerer markdriften.   

Derudover vil det være et stort problem på bedrifter med lerjord, hvor det er vigtigt at kunne 

efterårspløje, da ”vinduet” for jordbearbejdning efter (pligtige) efterafgrøder forkortes med 7 dage. 

På den baggrund mener Landbrug & Fødevarer, at det er meget vigtigt at holde fast i, at 

destruktionsfristen er den 20. oktober. Set i lyset af de faglige udfordringer, der vil være ved at 

udskyde destruktionsfristen, vil det også være problematisk at udskyde destruktionsfristen med 

yderligere 2 uger i tilfælde af usædvanlige omstændigheder. I den forbindelse er det i øvrigt vigtigt, 

at en eventuel udskydelse af fristerne altid vil ske som minimum i forholdet 2:1. Dvs. at udskydes 

etableringsfristen med 4 dage, udskydes destruktionsfristen med maksimalt 2 dage. 

 

Kontrolperiode for afgrødevariation 

NaturErhvervstyrelsen foreslår også at justere kontrolperioden for afgrødevariation til at være fra 

15. maj til 25. juli. I 2015 var perioden 1. juni til 31. juli. Det betød, at det i 2015 ikke var muligt at 

tælle afgrøder høstet før den 1. juni med som årets afgrøde på arealet.  Dette drejer sig for 

eksempel om vintergrønkorn med græsudlæg, der ofte høstes i slutningen af maj måned. I 2015 

var det i stedet græsudlægget, der talte med som en afgrøde, og dermed kunne græsudlægget ikke 

tælle som et MFO-græsudlæg. Med justeringen af kontrolperioden, kan grønkorn høstet efter 15. 

maj fremadrettet tælle med som en afgrøde, og græsudlægget kan tælle som et MFO-græsudlæg. 

Dette er som udgangspunkt positivt, men kun under forudsætning af, at landmanden kan vide med 

sikkerhed, at et areal med grønkorn og græsudlæg vil blive godkendt som grønkorn i en kontrol, 

uanset hvornår i kontrolperioden arealet bliver kontrolleret. Hvis ikke landmanden kan vide med 

sikkerhed, at dette vil være tilfældet, løber landmanden en risiko for både at mangle en afgrøde i 

forhold til kravet om etablering af flere afgrøder og at mangle MFO-areal, hvilket vil være meget 

uhensigtsmæssigt. Derfor skal det helt generelt sikres, at afgrøder, der høstes først i 

kontrolperioden, kan godkendes, hvis der kommer en kontrol efter høsttidspunktet. 

 

En tidligere start på kontrolperioden vil endvidere betyde, at kontrolperioden starter før den 31. maj, 

som er fristen for såning og tilplantning af afgrøder. Det betyder, at det ved en kontrol i starten af 

kontrolperioden vil være muligt at støde på arealer med bar jord som endnu ikke er tilsået. Som 

Landbrug & Fødevarer har forstået dette, vil det som udgangspunkt ikke give problemer i forhold til 

kontrollen af kravet om flere afgrøder, eftersom arealer med bar jord blot vil få tildelt en 

afgrødekode for ”bar jord”, som vil tælle som en afgrøde på lige fod med andre afgrøder. Det kan 

dog give landmanden problemer, såfremt landmanden mangler at tilså mere end én afgrøde, og 

dermed ikke kan leve op til kravet om afgrødevariation. Risikoen for, at dette kan ske vil være 

væsentlig højere i år, hvor det bliver sent forår. Landbrug & Fødevarer vil derfor kraftigt opfordre til, 

at der indføres en fleksibilitet i bekendtgørelsen, således at kontrollen af kravet om flere afgrøder 

kan påbegyndes senere hvis vejrforholdene taler for det.  
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I 2015 har der ydermere været den udfordring, at arealer med bar jord har været i fare for at få en 

krydsoverensstemmelsessanktion efter krav1.33. NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med den 

nyligt afsluttede høring af Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse justeret kravet. Som 

Landbrug & Fødevarer har forstået det betyder det, at dette ikke kan forekomme fremover. Derfor 

bør denne problematik ikke give anledning til bemærkninger i relation til justering af kontrolperioden 

for krav om flere afgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer mener endvidere, at kontrolperioden bør afsluttes tidligere end der er lagt op 

til i bekendtgørelsesudkastet. Det vil dels mindske risikoen for underkendelser, for landmænd der 

etablerer efterafgrøder efter høst, men inden etableringsfristen den 1. august, dels vil det øge 

sandsynligheden for, at det ved en fysisk kontrol vil være muligt at finde afgrøderester fra afgrøder 

høstet i starten af kontrolperioden. 

 

Rådighedsdato 

NaturErhvervstyrelsen foreslår i § 17 at ændre datoen for, hvornår en ansøger skal have rådighed 

over støtteberettigede arealer fra ansøgningsfristen den 21. april til ændringsfristen den 16. maj. 

Hvis denne regel ændres, vil det medføre, at bedrifter, der handles i perioden fra 22. april til 16. 

maj, og hvor køber ikke var aktiv landbruger på ansøgningsfristen (ny landbruger), ikke vil have 

mulighed for at søge støtte til arealerne. Da den foregående ejer af arealerne ikke har rådighed 

over arealerne på ændringsfristen, vil det medføre, at der slet ikke kan søges støtte til arealerne. 

Dette vil være et særligt problem for dødsboer og konkursboer, som opstår i denne periode. 

Desuden vil fristen eksempelvis ikke harmonere med kravene til rådighed i forhold til 

landdistriktstilsagn, og med ansøgningsfristen til national reserve. For ansøgning om tildeling og 

udbetaling af tilsagn er det afgørende tidspunkt ansøgningsfristen. Det er i det hele taget en stor 

udfordring at gennemskue alle de frister, der spiller sammen med fristen for rådighed, og hvor der 

potentielt kan opstå uhensigtsmæssigheder, hvis rådighedsfristen flyttes. På den baggrund 

anbefaler Landbrug & Fødevarer, at kravet om rådighed fastholdes til ansøgningsfristen den 21. 

april. 

 

Andre frister 

Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen løbende vurderer 

hensigtsmæssigheden af de frister, der indarbejdet i regelsættet vedrørende grundbetaling og 

grønne krav. I den forbindelse er det vigtigt at se på, om det er strengt nødvendigt at have fristen i 

henhold til EU-lovgivningen, om fristen spiller fornuftigt sammen med de øvrige regelsæt, som 

landmanden skal opfylde, og om der er indbygget tilstrækkelig med fleksibilitet i tilfælde af 

variationer i vejrforhold fra år til år. I den forbindelse bør følgende overvejes: 1. at fristerne for 

etablering af MFO-græsudlæg i korn og i majs udelukkende gælder under ”normale vejrforhold”. 2. 

at perioden for opfyldelse af aktivitetskravet på brakarealer justeres til at følge perioden for 

opfyldelse af aktivitetskravet for græsarealer, som er den 1. juni til 15. september.  

 

Dette vil gøre reglerne lettere og enklere at forstå for landmanden, og dermed mindske risikoen for 

at begå fejl med konsekvenser for landbrugsstøtten. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den 

udvidede periode med forbud mod slåning af brakarealer fra den 1. maj til den 31. juli har givet 

anledning til nogle sager i 2015. Eksempelvis er brakarealet er blevet slået i forbudsperioden, og 

landmanden vil miste både grundbetaling, betalingsrettigheder og muligvis også en del af den 

grønne støtte, hvis arealet har været tilmeldt som MFO-brak, og landmanden ikke har haft 

tilstrækkeligt med miljøfokusområde et andet sted på bedriften.  

 

Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at det er udtryk for en overimplementering af EU-reglerne 

at denne forbudsperiode fastsættes som en støttebetingelse. Minimumskravet til landbrugsaktivitet 
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på et brakareal er, at landbrugsarealet bevares i en stand, der gør det egnet til græsning eller 

dyrkning uden forberedende foranstaltninger ud over brug af sædvanlige landbrugsmetoder og – 

maskiner, jvf. artikel 4, stk. 1, punkt c) ii) i forordning nr. 1307/2013. Denne minimumsaktivitet er i 

Danmark fastsat til årlig slåning. Derudover er det muligt at tillade, at landmanden laver frivillige 

tiltag på arealerne, der er med til at fremme biodiversiteten, jf. punkt (49) i præamblen til forordning 

nr. 369/2014. Der er derfor ikke noget i EU-lovgivningen der indikerer, at det er nødvendigt for 

fastsættelsen af reglerne for brakarealer at indføre en forbudsperiode mod slåning af arealerne, der 

fungerer som en støttebetingelse. 

 

Der findes flere kommentarer vedrørende forskellige frister under de specifikke kommentarer til de 

enkelte paragraffer senere i høringssvaret. 

 

Tilpasninger som følge af EU-domstolens afgørelse i Demmer-sagen 

EU-domstolens præjudicielle afgørelse i Demmer-sagen (C-684/13) afsagt den 2. juli 2015 giver 

meget videre beføjelser til at give støtte til arealer, der også anvendes til andet end landbrug end 

tidligere. Så længe der er en landbrugsaktivitet på arealet og denne aktivitet ikke i væsentlig grad af 

hæmmet af arealets andre anvendelsesformål, kan et areal potentielt være støtteberettiget. 

Konsekvenserne af EU-domstolens afgørelse i Demmer-sagen samt en lignende sag (C-422/13, 

Wree), giver anledning til en række afklaringsbehov. Landbrug & Fødevarer har vedhæftet et 

særskilt notat indeholdende uddybende juridiske overvejelser som supplement til høringssvaret 

(bilag 1). Det er imidlertid væsentligt for Landbrug & Fødevarer samtidig at understrege, at der skal 

findes en løsning, hvor landbrugsstøtten går til at understøtte landbrugserhvervet. Det skal i den 

forbindeles sikres, at det nuværende samlede støtteberettigede areal ikke udvides væsentligt. 

 

Samtidig er det helt centralt for landmandens retssikkerhed, at han på forhånd ved med sikkerhed, 

hvornår og for hvem (rådighedsbegrebet) det vil være muligt at få støtte til et areal. En klar 

skillelinje mellem, hvilke arealer, der kan modtage landbrugsstøtte, og hvilke arealer, der ikke kan 

modtage landbrugsstøtte, vil minimere risikoen for, at landmænd på et senere tidspunkt bliver 

underkendt for at have søgt støtte til et areal med blandet anvendelse. På den baggrund, mener 

Landbrug & Fødevarer, at NaturErhvervstyrelsen bør sætte arealer som for eksempel golfbaner, 

skydebaner, idrætsanlæg og motorløbsbaner på en negativliste, jf. artikel 32, stk. 3, punkt b) i 

forordning nr. 1307/2013. Endelig skal det understreges, at reglerne også skal stå klart for de 

offentlige myndigheder, der udlejer arealer til landmænd med henblik på pleje af arealerne, så der 

kan ske en klar forventningsafstemning vedrørende landbrugsstøtte allerede ved 

forpagtningskontraktens indgåelse. 

 

Nye muligheder på brakarealer 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at det med den nye § 27 stk. 2 bliver muligt at erstatte 

aktivitetskravet på brakarealer med udsåning af frø- og nektarproducerende plantearter. Dette tiltag 

giver mulighed for, at landmanden i højere grad kan vælge at anvende biodiversitetsfremmende 

tiltag på brakarealer, og at disse tiltag kan fylde mere end 10 % af arealet. Landbrug & Fødevarer 

vil dog gøre opmærksom på, at det er helt afgørende, at brakarealer etableret på denne måde også 

kan tælle med som et alternativ til etablering af pligtige efterafgrøder. Hvis ikke dette bliver muligt, 

må det forventes, at anvendelsen af denne nye mulighed vil blive relativt begrænset. Det er i den 

forbindelse vigtigt at sikre, at den praktiske håndtering af de nye regler ikke medfører forøget 

underkendelsesrisiko for landmanden, for eksempel i forbindelse med konsekvenserne af valg af 

afgrødekoder. Se mere herom, samt yderligere specifikke bemærkninger til bestemmelsens 

udformning senere i høringssvaret og i høringssvaret til Vejledning om direkte arealstøtte 2016.  
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På arealer med slåningsbrak ønskes det, at der kun stilles krav om slåning af brakarealer hvert 

andet år. 

 

Det er i forbindelse med udformningen af de nye regler vigtigt at være opmærksom på, at der er et 

fornuftigt samspil med de generelle regler for brakarealer, herunder hvornår der må jordbearbejdes, 

og udformningen af krydsoverensstemmelseskrav 1.33 vedrørende plantedække på brakarealer.   

 

Landbrug & Fødevarer henviser i øvrigt til det ”Katalog over virkemidler til fremme af naturen i 

landbrugslandet”, som er sendt til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Kataloget er 

udarbejdet af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og Landbrug & Fødevarer. 

Kataloget indeholder en række forslag til virkemidler til fremme af naturen i landbrugslandet. Nogle 

af disse forslag vedrører også den måde hvorpå reglerne om EU’s landbrugsstøtte er 

implementeret i Danmark.  

 

Frivillige randzoner 

Som Landbrug & Fødevarer tidligere har bemærket overfor Fødevareministeriet, er det vigtigt, at 

danske landmænd fortsat får mulighed for at tælle frivilligt etablerede randzoner med som 

miljøfokusområde, når randzoneloven ophæves, således at valgmulighederne til at opfylde 

forpligtelsen om at etablere miljøfokusområder ikke indskrænkes. Det er derfor positivt, at 

NaturErhvervstyrelsen lægger op til, at det fremadrettet vil være muligt at tælle frivilligt etablerede 

randzoner med til miljøfokusområder.  

 

Landbrug & Fødevarer har forestået det således, at formuleringen i § 30 stk. 1, punkt 2 betyder, at 

det i 2016 vil være muligt at tælle de randzoner med til MFO, som i 2015 var obligatoriske 

randzoner, og at det vil være muligt at tælle dem med i hele deres bredde. Det vil sige inklusive 2 

meter bræmmen, såfremt denne er støtteberettiget til grundbetaling. Der lægges derfor op til, at der 

er tale om en relativt ufleksibel løsning som baserer sig på de gamle randzonekort. Kortene vil have 

de samme udfordringer som i 2015 i forhold til præcision, herunder for eksempel placeringen af 

kronekanten. Det vil ikke være muligt at tælle etablerede randzoner udenfor randzonekortet med til 

MFO-randzoner, og det vil ikke være muligt at tælle 2 meter bræmmen med til MFO-randzone, hvis 

den resterende del af randzonen er pløjet op. Dette er generelt meget uhensigtsmæssigt. Landbrug 

& Fødevarer vil i den forbindelse anbefale, at NaturErhvervstyrelsen arbejder på at få forbedret 

følgende forhold hurtigst muligt:  

 

Det skal være muligt at anmelde MFO-randzoner alle steder, hvor det er relevant på bedriften, også 

der hvor der ikke tidligere har været obligatoriske randzoner, men hvor det i praksis er meningsfuldt 

at etablere en randzone.  Det skal være muligt at variere randzonebredden, således at randzonen 

bedre kan indpasses med arronderingen af de øvrige arealer på bedriften. Eftersom 2 meter 

bræmmen er lovpligtig, bør den kunne tælle med som miljøfokusområde hvis den er støtteberettiget 

uanset om der etableres en bredere randzone i forbindelse med 2 meter bræmmen. Dette bør være 

muligt allerede i 2016. Desuden er det vigtigt, at det bliver muligt at justere kronekanten på 

kortmaterialet i forbindelse med ansøgningen, så ansøgningen reelt afspejler det MFO-

randzoneareal, der findes på marken. 

 

Kontrol af MFO-efterafgrøder 

Det første år med kontrol af MFO-efterafgrøder er nu gennemført. Landbrug & Fødevarer mener, at 

det er vigtigt, at forløbet bliver grundigt evalueret, således at modellen for kontrol af MFO-

efterafgrøder bliver justeret i henhold til erfaringerne med anvendelsen af modellen i år. Foreløbig 

ser det blandt andet ud til, at der er en overvægt at underkendelser for arealer med græsudlæg i 

korn. Dette har været til stor overraskelse, eftersom netop græsudlæg i korn har været betragtet 
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som en af de mest sikre metoder til etablering af MFO-efterafgrøder. Derfor er det vigtigt at få 

kigget på hvad underkendelserne skyldes, og herefter få ændret på kontrolmodellen, så den ikke 

systematisk underkender bestemte typer af efterafgrøder. Såfremt der sker justeringer af 

kontrolmodellen er det vigtigt, at sager fra dette kontrolår, som har denne problematik bliver 

genoptaget og afgjort efter de nye kontrolkriterier. Landbrug & Fødevarer skal dertil bemærke, at 

det burde være et tilstrækkeligt kontrolkriterium, at efterafgrøden er jævnt fremspiret på arealet, 

eller at landmande har udøvet godt landmandskab. Dækningsgraden vil variere meget fra år til år 

alt efter vejrforholdene og kvælstofindholdet i jorden. 

 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

I bilaget ”Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om grundbetaling”, står 

der i afsnittet ”Øvrige efterlevelseskonsekvenser”, at der forventes en reduceret byrde samlet set, 

da mange af omstillingsomkostningerne til eksempelvis grønne krav er afholdt i 2015. I den 

forbindelse skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at der fortsat er betydelige omkostninger for 

landmændene for at leve op til de grønne krav, herunder for eksempel tilpasning af sædskiftet, 

etablering af MFO-arealer og opfyldelse af kravet om etablering af flere afgrøder. Dertil kommer 

administrative omkostninger, risiko for sanktioner, uhensigtsmæssige driftsbeslutninger m.v.  

 

Som følge af de udfordringer, der har været med MFO-efterafgrøder i år, er det er relativt 

sandsynligt, at der vil være flere landmænd, der i 2016 vil vælge at opfylde deres forpligtelse til at 

etablere miljøfokusområder ved at etablere MFO-brak. Dette vil begrænse 

produktionsmulighederne og dermed reducere indtjeningen. I den forbindelse vil Landbrug & 

Fødevarer endnu en gang opfordre til, at listen med arealer, der kan anvendes til 

miljøfokusområder i Danmark, udvides hurtigst muligt.  

 

Inden der fortsættes med de specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer, vil Landbrug & 

Fødevarer opfordre til, at de ændringer, der er foretages i denne og andre bekendtgørelser i 

forbindelse med en høring, fremhæves direkte i teksten. Dette vil gøre det meget lettere at forholde 

sig til høringsmaterialet. 

 

Landbrug & Fødevarers specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer fremgår i tabellen 

herunder: 

 

Paragraf Indhold Kommentar 

Indledning ”bekendtgørelse nr. 512 af 24. april 2015 om 

…” 

Det er bekendtgørelse af 23. april 2015 

§ 4 stk. 2 

 (og § 5) 

Angivelse af, hvilke betalingsrettigheder, der 

skal anvendes først. 

Landbrug & Fødevarer har også ved tidligere 

høringer givet udtryk, for, at § 4 stk. 2 giver 

anledning til forvirring i forhold til hvorledes det er 

muligt at anvende og anmelde 

betalingsrettigheder. Det bør derfor fremgå klart i 

vejledningen, at muligheden for at angive 

betalingsrettigheder, der skal udnyttes først i 2016, 

ikke vil have indflydelse på inddragelsen af 

betalingsrettigheder, såfremt der skal inddrages 

betalingsrettigheder i 2017.  

§ 5 Model for inddragelse af betalingsrettigheder Som det fremgår af artikel 31, stk. 1, punkt b), 

Forordning nr. 1307/2013, stilles der ikke 

fremadrettet krav om, at der ved inddragelsen 
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blandt flere rettigheder med samme størrelse og 

værdi, vil blive inddraget forholdsmæssigt mellem 

ejede og forpagtede betalingsrettigheder som i 

2015.  

 

Det eneste krav der stilles er, at de 

betalingsrettigheder, der har den laveste værdi 

skal gives førsteprioritet. Dette er også afspejlet i 

bekendtgørelsesudkastet.  

 

Det er dog nødvendigt at vide noget mere præcist 

om, hvordan inddragelsen af betalingsrettigheder 

vil blive håndteret, hvis det er muligt at vælge 

mellem flere mulige rettigheder allerede på 

nuværende tidspunkt, eftersom det vil få betydning 

for indholdet i forpagtningskontrakter. Dette bør 

derfor fremgå af bekendtgørelsen.  I den 

forbindelse mener Landbrug & Fødevarer, at det 

bør være muligt for ansøger at prioritere hvilke 

betalingsrettigheder der ønskes inddraget først. 

§ 6 stk. 1 

 

Ansøgningsfrist Det giver ikke mening, at overdragelse af 

betalingsrettigheder skal ske inden 

ansøgningsfristen, når kravet om rådighed over 

arealer foreslås rykket til ændringsfristen. 

 

Såfremt rådighedsfristen rykkes til ændringsfristen, 

vil det derfor være nødvendigt at konsekvensrette 

dette gennem hele bekendtgørelsen. Det gælder fx 

også for § 8 stk. 2. 

 

Derudover henvises til de bemærkninger, der er 

givet vedrørende flytningen af fristen for rådighed 

over arealerne i de indledende afsnit i 

høringssvaret. 

§ 7 stk. 5 Krav om vitterlighedsvidner.  Landbrug & Fødevarer mener ikke, at kravet om to 

vitterlighedsvidner på fuldmagten er 

hensigtsmæssig, i de tilfælde, hvor der er tale om 

helt sædvanlig partsrepræsentation, jf. 

forvaltningslovens § 8, hvor en konsulent 

repræsenterer en landmand. Et sådant krav vil 

medvirke til at udvande reglerne om sædvanlig 

partsrepræsentation og bør revurderes af 

NaturErhvervstyrelsen. Landbrug & Fødevarer har 

også påpeget dette tidligere, se fx. Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen fremsendt til 

NaturErhvervstyrelsen den 6. juni 2014. 

 

Det er vigtigt, at reglerne bliver gjort mere smidige, 
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da det er tungt at arbejde med.  

§ 8, stk. 1-4 Tildeling af betalingsrettigheder fra national 

reserve 

Der bør gives mulighed for, at der kan tildeles 

betalingsrettigheder fra national reserve til de 

arealer, der tidligere er underkendt som lysåbne 

eller rekreative arealer, og som bliver 

støtteberettigede i 2016 pga. ny praksis efter 

Demmer-sagen. 

 

Landbrug & Fødevarer efterlyser en afklaring på, 

hvordan NaturErhvervstyrelsen forholder sig til, at 

der nu ”mangler” betalingsrettigheder til de 

arealtyper, hvor landmændene har været 

uretmæssigt forhindret i at søge i 2015 på grund af 

grundbetalingsbekendtgørelsens § 25,2? Landbrug 

& Fødevarer finder det i relevant at sørge for, at de 

landbrugere, som råder over sådanne arealer, kan 

hente dem i den Nationale Reserve. 

 

Det skal også bemærkes, at det har vist sig at 

være en udfordring, at det ikke kan vides med 

sikkerhed, om en ansøgning om 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve vil 

kvalificere til tildeling af betalingsrettigheder. Dette 

er med til at afholde eksempelvis unge og 

nyetablerede landbrugere fra at søge om tildeling 

af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, 

eftersom det vil være en mere sikker løsning selv 

at erhverve betalingsrettigheder.  Ideelt set bør 

ansøgerene have vished om, hvorvidt det vil være 

muligt at få tildelt betalingsrettigheder fra den 

nationale reserve allerede inden fristen for 

indsendelse af ændringer til Fællesskemaet, jf. § 6 

stk. 3. 

§ 8, stk. 3 Tildeling af betalingsrettigheder fra national 

reserve ved midlertidig ekspropriation 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at det 

er vigtigt at definitionen af midlertidigt 

eksproprierede arealer også indbefatter arealer 

omfattet af jordfordeling. Dette kan være arealer, 

som har været midlertidigt ude af produktion i 

2015, og som bliver støtteberettigede i 2016 efter 

færdiggørelsen af jordfordelingsprojektet. 

Fremadrettet vil det være særligt relevant i de 

tilfælde, hvor jordfordelingsprojektet medfører, at 

arealet er ude af produktion, og dermed ikke vil 

være støtteberettiget i to på hinanden følgende 

vækstsæsoner, således at betalingsrettighederne i 

den mellemliggende periode vil være blevet 

inddraget til den nationale reserve. 

§ 8, stk. 4 Tildeling af betalingsrettigheder fra national 

reserve pga. ekstraordinær megen nedbør 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for, at denne 

mulighed indføres. Dette kan være med til at 
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afbøde de uheldige konsekvenser, som vejret har 

haft i 2015.  

 

Som Landbrug & Fødevarer også påpegede i 

høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen 

den 6. juni 2014, er det vigtigt at sikre, at det vil 

være muligt at få tildelt betalingsrettigheder fra den 

nationale reserve i 2015, såfremt landmænd er 

kommet i klemme og mister betalingsrettigheder til 

arealer, der normalt er støtteberettigede. Det være 

sig eksempelvis ansøgninger, der ved en fejl ikke 

er blevet indsendt og brakarealer, som er 

underkendt pga. slåning i forbudsperioden.  

§9 Dokumentation ved tildeling af 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve 

Det er vigtigt, at kravet til dokumentation ved 

tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale 

reserve gøres nemt og præcist for ansøger.  

§14 Undtagelsesbestemmelsen i artikel 32 i 

forordning nr. 1307/2013 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat ikke, at det er 

rimeligt, at det ikke er muligt at påberåbe sig artikel 

32 i en kontrolsituation, hvor kontrolløren 

underkender et areal fordi de almindelige 

støttebetingelser ikke er opfyldt. Eftersom EU-

lovgivningen, Landbrug & Fødevarer bekendt, ikke 

specifikt stiller krav om anmeldelse under artikel 32 

for at kunne påberåbe sig bestemmelsen, er der i 

dette tilfælde tale om en overimplementering af 

regelsættet.  

 

Problemet er størst for de arealer, der kan blive 

våde i løbet af kalenderåret. Dette kan ikke 

forudsiges på ansøgnings/ændringsfristen, da det 

er vejrafhængigt. Derfor er man for disse arealer 

nødt til at sætte et x efter et forsigtighedsprincip, 

og dette skal ikke medføre at udbetalingen bliver 

forsinket. Det er heller ikke rimeligt, at man ved at 

glemme at sætte x for artikel 32, ikke kan få støtte, 

da det netop ikke er et EU-krav. 

§ 17 Rådighed af arealer på ændringsfristen.  

 

Denne regel vil medføre, at bedrifter der handles i 

perioden fra 22.april til 16. maj, og hvor køber ikke 

var aktiv landbruger på ansøgningsfristen (ny 

landbruger), ikke vil have mulighed for at søge 

støtte til arealerne. Da den foregående ejer ikke 

har rådighed over arealerne på ændringsfristen, vil 

det medføre at der slet ikke kan søges støtte til 

arealerne. Det vil være et særligt problem for fx. 

konkursboer og dødsboer i denne periode. 

 

Se også bemærkninger til denne ændring i det 

indledende afsnit til høringssvaret. 

§ 17 stk. 2 Dette afsnit fra 2015 er bortfaldet: Det fremgår af ”Notat om udkast til bekendtgørelse 
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Stk. 2. Arealer, hvorpå en landbruger har givet 

græsningsret til andre, betragtes som 

værende til rådighed for den landbruger, der 

ejer eller forpagter arealet. 

om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v.” at bortfaldet af 

denne bestemmelse skyldes konsekvenserne af 

EU-dommen i Demmer sagen. Se kommentarer i 

bilag 1. 

§18 Aktiv landbruger Det skal sikres at Tast selv-service kan håndtere 

nye ansøgere på en god måde i 2016. Der var 

mange problemer i 2015, både med indsendelse af 

ansøgning samt efterfølgende høringsbreve. Det 

bør sikres, at det er muligt at indsende en 

fuldstændig ansøgning, så der undgås krav om 

indsendelse af dokumentation efterfølgende. 

§ 20 50 træer per ha Det bør overvejes at se på, om det er muligt at 

justere på denne grænse for arealer med 

forskellige typer af husdyrhold på friland. 

§ 20 Bagatelgrænse på100 m2 Landbrug & Fødevarer mener, at bagatelgrænsen 

på 100 m2 generelt bør hæves til mindst 500 m2. 

Det gælder både for § 20 stk. 2 og i andre 

sammenhænge, hvor den anvendes. Fx. i 

forbindelse med opfyldelsen af kravet om 

landbrugsaktivitet på græsarealer (§24). 

§ 21 Støtteberettiget hele kalenderåret I lyset af afgørelsen i Demmer-sagen, bør det 

overvejes at lempe på denne bestemmelse, 

således at det bliver muligt at fjerne rødderne om 

vinteren og om foråret forud for mekanisk 

jordbehandling og tilsåning af arealet. Eftersom der 

jf. § 22 ikke længere er begrænsninger på 

anvendelsen af jorden til ikke-landbrugsmæssige 

formål i perioden fra 30. september til 1. april, bør 

dette være muligt.  

§ 22 Konsekvenser af Demmer-sagen 

 

 

Konkurrerende aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også bemærkninger i det indledende afsnit til 

høringssvaret og i bilag 1. 

 

Essensen af Demmer- afgørelsen er, at det er 

afgørende at skelne mellem ”aktivitet” og ”formål 

(med aktiviteten)” i relation til støtteberettigelse.  

 

NaturErhvervstyrelsen anvender fortsat 

begreberne synonymt. Det fremgår, hvis det i 

”Notat om udkast til Bekendtgørelse om direkte 

støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v.” ved § 22 anførte 

sammenholdes med formuleringen af § 22 i 

bekendtgørelsen, henholdsvis hvis § 22 stk. 1 og 2 

sammenholdes med stk.3.  

 

Skal § 22 formueres, så den svarer til afgørelsen i 

Demmer-sagen skal begrebet ”formål” i stk. 1 og 2 

erstattes af begrebet ”aktivitet”. 
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”Arealer, der søges støtte for….ikke bliver 

væsentligt begrænset heraf” 

 

 

 

Således fremgår det udtrykkeligt af Demmer-

sagen, at formålet (med udøvelsen af en given 

aktivitet) er uden relevans for spørgsmålet om 

støtteberettigelse. 

 

Det skal klart fremgå af vejledningen, at der i 2016 

kan søges grundbetaling til flere arealer end i 

2015. Herunder at lysåbne arealer og rekreative 

arealer, der overholder aktivitetskravet (også uden 

afgræsning og slæt, men alene ved slåning af 

plantedækket) er berettiget til grundbetaling. 

§ 24, stk. 2, 

2. pkt.  

Områder på marken større end 100 m2, der 

ikke er slået i ovennævnte periode, eller ikke 

kan slås som følge af manglende 

plantedække er ikke støtteberettigede. 

Bestemmelsen før formuleres således: 

 

”Områder på marken større end 100 m2, der ikke 

er slået i ovennævnte periode, eller der ikke kan 

slås som følge af manglende plantedække, er ikke 

støtteberettigede.” 

§ 25 Lavskov 

 

 

Overskriften er ændret fra ”Lavskov” til 

”Permanente afgrøder”. Permanente afgrøder er 

ikke defineret i § 2. 

§ 25, stk. 1. Der er indført et nyt stk. 1,  

”Arealer, der dyrkes med støtteberettigede 

permanente afgrøder, skal årligt vedligeholdes 

i en god plantagemæssig stand, der sikrer, at 

hovedafgrøden ikke overvokses af ukrudt, at 

opvækst af buskads fjernes fra 

afgrøderækkerne [,] og at angreb af dyr på 

afgrøderne søges hindret.” 

 

Det fremgår af høringsnotatet, vedrørende § 25, at 

medlemsstaterne skal fastsætte aktivitetskrav for 

alle landbrugsarealer, og at der derfor nu 

fastsættes et aktivitetskrav vedrørende 

permanente afgrøder.  

 

Landbrug & Fødevarer undrer sig i den forbindelse 

over, at der tilsyneladende fastsættes et 

aktivitetskrav for alle permanente afgrøder, uanset 

hvilken aktivitet der ellers udføres på arealet.  

 

Permanente afgrøder er i artikel 4, stk. 1, punkt c) 

defineret som ”afgrøder udenfor omdriften, bortset 

fra permanente græsarealer og permanente 

græsningsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 

år eller mere og giver udbytte i flere år, herunder 

planteskoler og lavskov med kort omdriftstid.”  På 

mange af de arealer med permanente afgrøder, 

der er omfattet af denne definition, udføres der 

naturligt en landbrugsaktivitet på årlig basis, for 

eksempel i form af høst, pleje og beskæring, og 

der er fastsat et aktivitetskrav på lavskovsarealer 

med stævning mindst hvert 10. år. På disse arealer 

bør der ikke stilles yderligere krav til opfyldelse af 

landbrugsaktivitet. 

 

Kravet til landbrugsaktivitet er meget detaljeret 

udspecificeret i paragraffen, og indbefatter blandt 
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andet, at angreb af dyr på afgrøderne søges 

hindret. Det er meget uklart hvad der menes med 

dette, herunder om der eksempelvis tænkes på 

vildtskader eller på andre former for 

skadedyrsangreb.  

 

Hvis der tænkes på vildtskader, er det ikke 

hensigtsmæssigt, hvis det fører til, at arealerne 

skal hegnes for at holde eksempelvis hjorte ude. 

Dette kan have urealistisk høje økonomiske 

konsekvenser for landmændene.  

 

Hvis bestemmelsen også gælder for lavskov, er 

denne del af bestemmelsen i konflikt med § 31, 

hvoraf det fremgår, at der ikke må anvendes 

plantebeskyttelsesmidler på arealer med lavskov, 

der anvendes til miljøfokusområder.  Såfremt 

landmanden er nødsaget til at anvende 

plantebeskyttelsesmidler for at opfylde 

aktivitetskravet på arealet, vil arealet ikke kunne 

tælle med som miljøfokusområde. 

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det fortsat vil 

være muligt at bruge fx grise til renholdelse mellem 

rækkerne. 

 

Spørgsmålet er også, om det er strengt nødvendigt 

med en meget specifik beskrivelse i 

bekendtgørelsen af, at ukrudt ikke må vokse over 

afgrøden eller at buskads skal fjernes.  

§ 25 stk. 2 Stævning mindst hvert tiende år Eftersom lavskov kan tælle med som 

miljøfokusareal, er det vigtigt, at så mange arealer 

som muligt kan medregnes som miljøfokusareal.  

Derfor foreslår Landbrug & Fødevarer, at 

lavskovsbegrebet udvides ved at ændre kravet til 

stævning fra mindst hvert tiende år til mindst hvert 

tyvende år.  

 

Tilvækstkurver for poppel viser eksempelvis, at 

den største tilvækst af biomasse er omkring 15 år. 

Så reelt burde poppel kunne stå til ca. 20 år. I 

Miljøministeriet arbejder man også med en stæv-

ningstid på 15-20 år for såkaldt stævningsskov.  

 

I forhold til EU-lovgivningen, burde det heller ikke 

være noget problem, da det fremgår af definitio-

nen af lavskov, som står i artikel 4, stk. 1, litra k) 

forordning nr. 1307/2013, at medlemsstaterne selv 

fastsætter den maksimale omdriftstid 
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§ 26 På arealer, bortset fra arealer med permanent 

græs eller permanente afgrøder, kan der hele 

året 

etableres vildt- og bivenlige tiltag i form af 

insektvolde, vildtstriber, barjordsstriber og 

lærkepletter. 

Det skal også være muligt at have såkaldte 

vibelavninger på støtteberettigede arealer.  

 

Vibelavninger er fugtige eller våde lavninger på 

marken med vandsamlinger først på året.  

 

Plantevæksten er åben og spredt på grund af det 

stillestående vand. Når forårssolen udtørrer 

lavningen, vil både afgrøde og ukrudt stå tyndt de 

næste måneder.  

 

Det skal i lovgivningen sikres, at vibelavningen 

bliver regnet som støtteberettiget dyrkningsjord, så 

længe den pløjes og tilsås med den øvrige mark 

om efteråret. 

 

Det kan ikke sikres, at en vibelavning holdes under 

100 m
2
, hvorfor den ikke altid kan gå under 

betegnelsen lærkeplet. 

§ 26, stk. 4. Plantedække kan undlades i en bredde af 

højst tre meter rundt om hver enkelt mark 

(barjordsstriber). 

Forslag til ny tekst:  

”Plantedække kan undlades i striber af højst tre 

meters bredde rundt om eller midt i hver enkelt 

mark 

(barjordsstriber)”. 

§ 26, stk. 5. Barjordsstriber, som nævnt i stk. 4, kan dog 

etableres mellem afgrøden og et tiltag efter 

stk. 

1, når denne er placeret i tilknytning til et 

markskel. 

 

Det skal tydeligt fremgå, at ”et tiltag” kan bestå af 

flere vildt- og bi venlige tiltag. Fx både en 

vildtstribe og en insektvold, hvorefter der kommer 

en barjordsstribe ind mod den dyrkede mark. 

§ 26, stk. 6. En eller flere sammenhængende 

foranstaltninger i henhold til stk. 1 må højst 

have en bredde 

på 10 meter, og der skal være en afstand på 

mindst 10 meter imellem disse 

foranstaltninger. 

Det vil forenkle reglerne betragteligt, hvis kravet 

om en maksimumsbredde på 10 meter fjernes, 

således at vildt- og bi venlige tiltag må udgøre 10 

% af marken uanset hvordan de placeres.  

§27 stk1. ”Braklagte arealer skal forblive uden 

produktion,..” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak skal kunne godkendes som et 

Det skal sikres, at det er muligt dels at foretage 

jordbearbejdning i forbindelse med eftersåning af 

plantedækket i forårsperioden, dels at det er muligt 

at genetablere plantedækket i en periode, hvor 

pløjning også er tilladt. Det skal herunder være 

muligt, at etablere et græsplantedække på et 

eksisterende brakaral, så arealet fremadrettet kan 

overholde betingelserne for et brakareal, der 

indgår som alternativ til pligtige efterafgrøder (jf. § 

7 i bekendtgørelse om plantedække og om 

dyrkningsrelaterede tiltag) 

  

Såfremt det konstateres, at et brakareal er anvendt 
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græsareal, hvis der er udnyttet 

jordbrugsmæssigt. 

til afgræsning eller slæt, så skal det være muligt at 

arealet kan godkendes som et græsareal, under 

forudsætning af, at støttebetingelserne for 

græsarealer er overholdt på arealet. I 2015 er 

brakarealer der har været anvendt til afgræsning 

eller slæt blevet underkendt som støtteberettigede. 

Dette bør kunne ændres til 2016 (og gerne også 

for 2015). 

 

§27, stk. 2. Der må i ansøgningsåret til og med den 30. 

april foretages mekanisk jordbehandling, hvis 

der senest denne dato udsås en blanding af 

frø- og nektarproducerende plantearter.  

 

 

 

 

 

Dette plantedække må ikke bestå af korn, 

raps eller majs i renbestand eller en blanding, 

der udelukkende består af disse 

afgrøder. 

 

Erfaringerne fra forsøg (foretaget af SEGES og 

Århus Universitet i projektet ”Natur- og vildtvenlige 

tiltag i landbruget – udførelse og effekt”) viser, at 

etableringen af frø- og nektarproducerende planter 

med fordel kan ske langt hen i maj, da de kræver 

mere varme for at spire. Derfor bør der stå den 31. 

maj.  

 

Den dato gælder også for dyrkede arealer, der skal 

være tilsået eller tilplantet senest den 31. maj 

 

Det virker uklart, at der ovenover står: ”en blanding 

af frø- og nektarproducerende plantearter”, når der 

her står, at plantedækket ikke må bestå af korn, 

raps eller majs i renbestand eller af en blanding af 

disse afgrøder. Hvis korn og majs godt må indgå i 

en blanding bør der ikke stå ”frø- og 

nektarproducerende”. Så kan der stå f.eks. frø- og 

nektarproducerende plantearter.  

 

Korn og majs er frøproducerende, men ikke 

nektarproducerende. 

§ 27, stk. 4 

og 9 

Nedvisning af brakarealer forud for en 

vårafgrøde 

Reglen om, at der ikke må anvendes 

plantebeskyttelsesmidler udover selektiv 

bekæmpelse betyder, at brakarealer der overgår til 

vårsæd ikke kan nedvisnes indenfor kalenderåret. 

Dette er problematisk, da det har den konsekvens, 

at der ikke kan udføres en optimal etablering af 

den efterfølgende vårafgrøde. 

 

Dette kræver et godt og velegnet såbed, herunder 

at det foregående års plantedække er nedvisnet i 

tilstrækkelig grad. Det er velkendt, at effekten af 

glyphosat på en lang række arter er 

betragtelig nedsat, jo lavere temperaturer der er.  

 

Derfor bør det være muligt at nedvisne fra f.eks. 1. 

september når brakarealet skal overgå til vårsæd. 

Dette har været tilladt i Enkeltbetalingsordningen 

(under krydsoverensstemmelsesreglerne). 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/natur-og-vildttiltag/Sider/Natur-og-vildtvenlige-tiltag-i-landbruget-udfoerelse-og-effekt_pl_14_1588.aspx
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/natur-og-vildttiltag/Sider/Natur-og-vildtvenlige-tiltag-i-landbruget-udfoerelse-og-effekt_pl_14_1588.aspx
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§ 27, stk. 5 Aktivitetskrav på brakarealer. Det bør være muligt at overholde aktivitetskravet 

på et brakareal ved løbende at holde plantedækket 

kort på hele arealet. 

§ 27, stk. 5 ..eller hvor der senest den 31. august 

foretages jordbehandling… 

”den 31. august” bør rettes til: ”Efter 1. august”, så 

den følger § 27, stk. 3. 

§ 27, stk. 6 Plantemateriale må ikke fjernes fra marken, 

bortset fra de i stk. 8, nr. 2 og stk. 9 nævnte 

tilfælde. 
 

Her bør det stå, at det er tilladt at opstakke eller 

snitte plantematerialet i forbindelse med slåning, 

som anført i vejledningen. 

 

Der mangler komma, jf. også formuleringen af § 

27, stk. 6: Plantemateriale må ikke fjernes fra 

marken, bortset fra de i stk. 8, nr. 2 og stk. 9, 

nævnte tilfælde. 

§27, stk. 7 Forbudperiode for slåning på brakarealer 

 

 

 

 

 

Slåning i forbudsperioden og konvertering til 

græsareal 

Forbudsperioden, hvor der ikke må slås i perioden 

fra 1. maj til 31. juli har store konsekvenser for den 

landbruger der ikke overholder kravet, og bør 

derfor ændres til en kortere periode eller helt 

fjernes. 

 

Såfremt det konstateres at et brakareal er slået i 

en eventuel forbudsperiode, så skal det være 

muligt, at arealet kan godkendes som et 

græsareal, under forudsætning af 

støttebetingelserne for  græsarealer er overholdt 

på arealet. I 2015 er brakarealer der har været 

slået i forbudsperioden blevet underkendt som 

støtteberettiget. Dette bør kunne ændres til 2016 

(og gerne også for 2015). 

§ 27, stk. 8, 

nr. 2 

Slåning i forbindelse med bekæmpelse af 

hejrearter, giftige arter eller aggressive 

ukrudtsarter, som for eksempel flyvehavre, 

kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler 

Der mangler punktum: 

 

Slåning i forbindelse med bekæmpelse af 

hejrearter, giftige arter eller aggressive 

ukrudtsarter, som for eksempel flyvehavre, 

kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler. 

§ 27, stk. 9 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Se kommentar under § 27 stk. 4. 

§ 29 Kontrolperioden 15. maj til 25. juli Det skal sikres, at afgrøder der høstes først i 

kontrolperioden kan godkendes hvis der kommer 

kontrol efter høsttidspunktet. Se derudover 

bemærkninger til justeringen af kontrolperioden i 

det indledende afsnit til høringssvaret. 

§ 30 stk. 1, 

punkt 1), 3) 

og 4) 

Frivillige randzoner udlagt som græs 

 

 

Vægtningsfaktoren for lavskov og 

efterafgrøder er sat til 0,3.  

Det bør præciseres, hvad der menes med ”udlagt 

som græs” 

 

Landbrug & Fødevarer mener det er vigtigt, at 

Fødevareministeriet arbejder for, at 

vægtningsfaktoren for lavskov og efterafgrøder 

hæves i forbindelse med processen omkring 

forenkling af EU’s landbrugspolitik og de grønne 

krav. 
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§ 30, stk. 1, 

punkt 1) 

Frivillige randzoner Der henvises til de bemærkninger, der er lavet 

vedrørende frivillige randzoner i de indledende 

bemærkninger tidligere i høringssvaret. 

 

Frivillige randzoner er ikke defineret i teksten. Det 

er derfor uklart, om der indgår 2 meter bræmmer. 

Landbrug & Fødevarer har forstået det således, at 

2 meter bræmmerne indgår. Dette bør derfor 

præciseres. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at selvom MFO-

randzonekortet viser 9 meters bredde, skal det 

være muligt for ansøger kun at medtage de 2 

meter, f.eks. 2 meter bræmmen.  

§ 30 stk. 5 Uanset stk. 1, nr. 1 må der senest 30. april 

foretages mekanisk jordbehandling på frivillige 

randzoner i en bredde på op til 3 meter fra 

tilstødende marker… 

  

Samme bemærkninger som til § 27, stk. 2. 

§ 32 stk. 1, 

punkt 2) 

Blandinger af efterafgrøder Landbrug & Fødevarer mener det er vigtigt, at 

Fødevareministeriet arbejder for, at kravet om, at 

efterafgrøder skal etableres i blandinger fjernes i 

forbindelse med processen omkring forenkling af 

EU’s landbrugspolitik og de grønne krav. 

§ 32, stk. 2 Såfrist græsudlæg Det bør tilføjes, at græsudlægget skal være udsået 

senest 31. maj eller 30. juni under normale 

vejrforhold. Se også bemærkninger til dette i de 

indledende afsnit til høringssvaret. 

§ 32 stk. 2 Arter der kan indgå i blandinger med såfrist 
20. august 

Efterafgrøder sået frem til 20. august bør 

automatisk følge reglerne for pligtige efterafgrøder. 

Det vil sige, at såfremt der kommer nye arter i 

plantedækkebekendtgørelsen, bør de automatisk 

kunne bruges som MFO-efterafgrøder. 

 

Dette fremgår ikke i § 32, stk. 6.  

§ 32, stk. 3 Frist for destruktion af efterafgrøder Se også bemærkninger til denne paragraf i de 

indledende afsnit af høringssvaret. 

 

Fristen for destruktion af MFO-efterafgrøder skal 

ikke rykkes fra 20. oktober til 27. oktober. I normale 

år, vil der ikke være kvælstofudvaskning af 

betydning efter 20. oktober. 

 

En senere destruktionsdato vil også have stor 

negativ betydning for de bedrifter der skal udbringe 

fast gødning om efteråret forud for vårsæd, hvor 

der i forvejen er begrænsede muligheder for 

udbringning. Et af ”vinduerne” er udbringning efter 

pligtige efterafgrøder og frem til 15. november 
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(hvor lukkeperioden for udbringning af gødning 

begynder).  

 

Den udsatte destruktionsfrist i 2015 har medført 

dispensation efter husdyrbekendtgørelsen, så fast 

gødning på lerjord kan udbringes frem til 30. 

november. Der skal derfor kigges på hele 

regelsættet hvis destruktionsdatoen ændres til 27. 

oktober. 

 

Derudover vil det også medføre senere mulighed 

for nedvisning af MFO-græsudlæg, der kan være 

et problem i visse sædskifter. 

§ 32, stk. 4 Muligt at udskyde fristen i stk. 2 for etablering 

af efterafgrøder i op til fire uger 

Se også bemærkninger til denne paragraf i de 

indledende afsnit af høringssvaret. 

 

Hvis de krav der stilles til dækningen af 

efterafgrøderne ikke justeres som følge af et 

udskudt såtidspunkt, vil muligheden for at udskyde 

såfristen i tilfælde af usædvanlige omstændigheder 

kun give landmanden falske forhåbninger. Det er 

derfor helt centralt, at kontrolmodellen tilpasses de 

ændrede forudsætninger, succesen med 

efterafgrøder daler jo senere etableringen finder 

sted. 

§32, stk. 4 Usædvanlige omstændigheder Det bør også være muligt, under usædvanlige 

omstændigheder, at udsætte fristen for etablering 

af græsudlæg. Det var et stort problem i for såning 

af MFO-græsudlæg i majs i 2015 pga. det kolde 

forår. Trods en forholdsvis sen såning, kan 

græsudlægget godt blive veletableret og 

dækkende i efteråret. 

§32, stk. 6 Flere arter i efterafgrødeblandinger Det skal være muligt at anvende flere arter i 

blandinger med såfrist den 20. august, herunder 

også kvælstoffikserende afgrøder.  

Se også kommentar under § 32, stk. 2 

§ 34 Referenceandel for permanent græs NaturErhvervstyrelsen bør overveje, om det skal 

fremgå, hvad referenceandelen er beregnet til i 

2015. Året 2015 vil være overstået, når denne 

bekendtgørelse træder i kraft. 

§ 35 Konverteringsforbud Det er helt centralt, at reglerne for et 

konverteringsforbud håndteres administrativt 

enkelt, såfremt et konverteringsforbud træder i 

kraft.  

§ 36, stk. 3 Påbud om retablering af permanent græs vil 

først blive givet til landbrugere, som har 

omlagt fra permanent græs til anden 

anvendelse, som ikke skyldes forpligtelser 

efter Landdistriktsprogrammet 

Formuleringen er uklar. Det er ikke til at 

gennemskue hvornår det kan være tilfældet, at 

arealer er blevet omlagt fra permanent græs til 

anden anvendelse som følge af forpligtelser i 

Landdistriktsprogrammet. Derfor er der brug for 
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præcisering af bestemmelsen. 

§ 36, stk. 5 Permanente græsarealer som følge af tilsagn 

om tilskud til miljøvenligt landbrug. 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at 

Kommissionen har præciseret disse regler i den 

såkaldte ”permanent grassland guideline”. Her 

fremgår det blandt andet, at et areal, som var et 

omdriftsareal inden tilsagnets begyndelse, først vil 

blive til permanent græs, hvis det har ligget med 

græs i mere end 5 år efter tilsagnets ophør, 

ligesom reglerne er præciseret for arealer, der var 

omdrifts-græsarealer inden tilsagnets begyndelse. 

§ 38, stk. 1 Fastsættelse af loft for ordningen for unge 

landbrugere 

Landbrug & Fødevarer kvitterer for nedsættelsen 

af loftet for støtteordningen til unge landbrugere, 

således at loftet i højere grad modsvarer det reelle 

aftræk fra ordningen.  

 

 

Med udgangspunkt i den kedelige situation, der er 

opstået med budgetteringen af ordningen for unge 

landbrugere i år, mener Landbrug & Fødevarer, at 

NaturErhvervstyrelsen skal gøre mest muligt for at 

sikre, at en lignende situation ikke opstår 

fremadrettet. Herunder bør det overvejes, om der 

skal gøres brug af muligheden for at overbooke 

grundbetalingsloftet. Alternativt bør loftet sænkes 

yderligere, så der med sikkerhed ikke vil ske 

manglende udnyttelse af midler under ordningen i 

2015.  

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det som 

følge af artikel 51 stk. 2 i forordning nr. 1307/2013 

altid vil være muligt at finde tilstrækkelige midler til 

ordningen for unge landbrugere, selvom det 

fastsatte loft til unge landbrugere overskrides, så 

længe det maksimale loft på 2 % af det nationale 

loft ikke overskrides.   

 

Generelt er det vigtigt, at loftet for ordningen 

løbende revurderes i takt med, at der gøres flere 

erfaringer med søgningen til ordningen. 

 

Derudover bør det undersøges nærmere, om der 

er særlige forhold vedrørende den danske 

implementering af ordningen, som har medvirket til 

en relativt lille søgning til ordningen. 

§ 45 Overdragelse af bedrifter Der bør være mulighed for at lave et 

producentskifte, som ville flytte retten til støtte til 

køber. Det kan være skattemæssigt 

hensigtsmæssigt i forbindelse med 

ejendomshandler. 

Muligheden for et producentskifte vil også betyde, 
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at konsekvenserne af manglende overholdelse af 

krydsoverensstemmelseskravene flyttes over til 

køber. 

§ 47 Ø-støtte Flytningen af Ø-støtteordningen til søjle I medfører, 

at det ikke længere er muligt for alle interessenter i 

et interessentskab at få støtte til op til 100 ha, 

sådan som det var muligt i den gamle Ø-

støtteordning. 

 

Så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået, er 

årsagen til denne ændring, at en landbruger efter 

reglerne for udbetaling af direkte støtte under søjle 

I, defineres som den person eller juridiske enhed, 

der søger støtte, dvs. fx et interessentskab. 

 

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med sit 

høringssvar til implementering af reformen 

(Grundbetalingsbekendtgørelsen) pointeret, at ” 

det er vigtigt at være opmærksom på, om der er 

nogen arealer, som fremadrettet ikke kan modtage 

Ø-støtte som følge af flytningen fra søjle I til søjle 

II. Det er fra Landbrug & Fødevarers side ikke 

intentionen, at flytningen skal medføre denne type 

begrænsninger.” 

 

Landbrug & Fødevarer mener derfor det er højest 

uhensigtsmæssigt, at flytningen af Ø-

støtteordningen til søjle I, vil have disse 

konsekvenser for interessentskaberne.  

 

Det fremgår af præamblens punkt nr. 46 i 

Europarlamentets og Rådets forordning nr. 

1307/2013, at formålet med at give denne type 

betalinger er, at fremme bærdygtig udvikling af 

landbruget i områder med særlige naturbetingede 

begrænsninger. En del af en langsigtet bæredygtig 

udvikling i udkantsområderne kan netop være at 

organisere sig i interessentskaber, så driften kan 

optimeres og effektiviseres. Ud fra den betragtning 

burde det også være mulig at understøtte den 

bæredygtige udvikling ved at give mulighed for at 

give støtte til de enkelte interessenter i 

interessentskabet. 

 

På den baggrund håber Landbrug & Fødevarer, at 

NaturErhvervstyrelsen snarest vil undersøge 

mulighederne for at finde en løsning på problemet. 
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Landbrug & Fødevarer håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage alle bemærkningerne i dette 

høringssvar i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige bekendtgørelse.  I er meget velkomne 

til at kontakte os for uddybende spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Seniorkonsulent 
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