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Høring over udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 

 

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

bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema.  

 

Ændringsforslagene til bekendtgørelsen medfører blandt andet, at fristen for indsendelse af 

ændringer til Fællesskema udskydes til den 16. maj, så fristen udløber samme dag som risten for 

forsinket indsendelse af ansøgning. Det er positivt, at perioden hvor det er muligt at foretage 

ændringer forlænges. Desuden forenkles regelsættet ved at fastsætte de to frister til samme dato. 

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Landbrug & Fødevarer har et stort ønske om, at 

ansøgningsperioden starter væsentlig tidligere end den 1. februar, eftersom det vil være med til at 

forbedre arbejdssituationen for de mange konsulenter, der udarbejder ansøgninger for 

landmændene. Landbrug & Fødevarer er derfor ærgerlige over at kunne konstatere, at der ikke er 

forslag om ændring af denne dato i bekendtgørelsesudkastet. Landbrug & Fødevarer mener det er 

vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen arbejder for at åbne ansøgningsrunden tidligere, både i 2016 og 

fremover.  Det er endvidere vigtigt, at Tast selv-service fungerer optimalt allerede fra første dag i 

ansøgningsperioden. 

 

De nye muligheder, der fremgår af § 2 stk. 2, hvor det fra 2015 har været muligt at opdele 

markblokke i flere tilfælde end tidligere er positive, eftersom det er med til at reducere antallet af 

markblokke med flere ansøgere i blok. Det er dog værd at bemærke, at denne opdeling af 

markblokkene også har den uheldige konsekvens, at der bliver flere arealer, som er mindre end 0,3 

ha, og dermed ikke længere er støtteberettigede.  

 

De nye krav til 1:1 indtegning, jf. § 9 har i 2015 givet en del ekstra arbejde i forbindelse med 

indtegning af tilsagn. I den forbindelse efterlyses der en afklaring af, hvorledes økologitilsagn vil 

blive håndteret i 2016, hvis der ikke er overensstemmelse med det ansøgte areal i 2015. 

 

Det er positivt, at § 9, stk. 6, punkt 1) præciseres således, at det også være muligt at medregne 

landskabselementer, der støder op til et omdriftsareal, eftersom dette betyder, at der er flere GLM-

landskabselementer, som kan tælle med som miljøfokusområder. Landbrug & Fødevarer går ud fra, 

at formuleringen i bekendtgørelsesudkastet betyder, at både landskabselementer der ligger på en 

omdriftsmark og landskabselementer der støder op til en omdriftsmark kan tælle med som 

miljøfokusområder. 

 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at kravet om to vitterlighedsvidner i § 12 stk. 5 er 

hensigtsmæssigt, 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 
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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, da det er tungt at arbejde med. 

 

Afslutningsvist har Landbrug & Fødevarer et par bemærkninger af mere teknisk karakter: 

 

I § 4 stk. 2 står der en parantes efter ordet ”krydsoverensstemmelse”. Den bør slettes. 

Følgende formulering fremgår af § 6 stk. 4: ”...,med mindre det af reglerne for den pågældende 

ordning fremgår, at der i 2015 kan ansøges for en tilsagnsperiode, der begynder i 2014.” Teksten 

vedrører forhold, der var gældende i 2015, hvor det var muligt at søge tilsagn med tilbagevirkende 

kraft. Derfor bør teksten rettes til efter de forhold der vil være gældende i 2016. 

 

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller behov for uddybning af de 

forhold, der er påpeget i høringssvaret.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Seniorkonsulent 
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