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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Landbrug 

Direkte Betalinger 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: landbrug@naturerhverv.dk og birsma@naturerhverv.dk  

 

Journalnummer: 15-80182-000005 

Høring over Vejledning om direkte arealstøtte 2016 

 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers høringssvar til vejledning om direkte arealstøtte 2016.  

 

Ud over de specifikke bemærkninger til vejledningen, som er anført herunder, henvises der også til 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til bekendtgørelse om direkte støtte efter 

grundbetalingsordningen m.v. Dette høringssvar er også fremsendt til NaturErhvervstyrelsen d.d. 

 

Til høringssvaret er der vedhæftet et bilag (bilag 1), der indeholder uddybende juridiske 

overvejelser som supplement til dette høringssvar og høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen vedrørende fortolkningen af EU-domstolens præjudicielle afgørelse 

i Demmer-sagen (C-684/13) afsagt den 2. juli 2015. 

  

I den forbindelse skal det fremhæves, at det vil være meget anvendeligt redskab i vejledningen og i 

vurderingen af om et areal er støtteberettiget, hvis der tilføjes guides af samme type, som dem 

NaturErhvervstyrelsen udgav i foråret. For eksempel vedrørende lysåbne arealer i skov. 

 

Det er vigtigt, at der er styr på terminologien i vejledningen, så det ikke kan give anledning til 

misforståelser. Termen MFO-efterafgrøder dækker over MFO-efterafgrødeblandinger og MFO-

græsudlæg. Det er vigtigt, konsekvent at skelne mellem brugen af disse to termer, for ikke at skabe 

forvirring ift. andre typer af efterafgrøder (pligtige efterafgrøder, frivillige efterafgrøder, 

miljøefterafgrøder, 2,3 DE-efterafgrøder) 

 

Desuden skal det fremhæves, at det er vigtigt, at den tekniske håndtering af de nye muligheder for 

opfyldelse af aktivitetskravet på brakarealer ikke medfører forøget underkendelsesrisiko for 

landmanden. Derimod skal tiltagene gerne give nogle gode muligheder for at fremme 

biodiversiteten uden, at det er med risiko for at komme i klemme i de nye regler. Så længe kravet til 

landbrugsaktivitet opfyldes på arealet, bør det ikke medføre en sanktion for landmanden, hvis 

landbrugsaktiviteten er en anden, end den aktivitet afgrødekoden angiver. I stedet bør kontrolløren 

blot ændre afgrødekoden, så den passer til den givne aktivitet. Hvis ikke dette vil være muligt, giver 

det en større underkendelsesrisiko for landmanden, til trods for, at aktivitetskravet er opfyldt på 

arealerne.  
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De specifikke bemærkninger til vejledningen fremgår af tabellen herunder: 

 

Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 8 Oversigt over tidsfrister Det er godt med en oversigtstabel over tidsfrister. Dog må 

der gerne tilføjes følgende: 

 

-Rådighedstidspunkt for betalingsrettigheder/arealer  

-Såfrist for græsudlæg i majs den 30. juni 

-Regler for overgang fra brak til vårsæd 

 

Derudover er ændringsfristen vel reelt den 17. maj, da den 

16. maj er en helligdag. Derfor bør det være denne dato 

der står i oversigten (og andre steder i vejledningen) 

Side10, afsnit 

1.2, øverst 

”De grønne krav gælder for 

konventionelle landbrugere og for 

bedrifter af en vis størrelse” 

De grønne krav gælder også for økologiske bedrifter, der 

har arealer som drives konventionelt. I dette tilfælde kan 

den økologiske bedrift vælge, enten at opfylde de grønne 

krav på de konventionelle arealer, eller at opfylde de 

grønne krav på hele bedriften. 

Side 11,  

afsnit 1.5, 

nederst 

Rådighed over støtteberettigede arealer 

ændres til ændringsfristen 16. maj 

Med hensyn til forslaget om ændring af fristen for rådighed 

over støtteberettigede arealer, henvises der til de 

kommentarer der findes i Landbrug & Fødevarers 

høringssvar fra den 26. november 2015 vedrørende 

ændringer til bekendtgørelse om direkte arealstøtte efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

(grundbetalingsbekendtgørelsen) 

Side 12, 

øverst 

Krav om ejer/forpagter udgår Det skal fremgå helt klart af vejledningen, hvem der skal 

søge støtte til arealer, hvor der er flere ansøgere der 

udfører landbrugsaktivitet på et areal. Fx. arealer med 

græsningsret. Se uddybende kommetarer i notatet i bilag 1. 

Side 12, 

nederst 

MFO – frivillige MFO-randzoner Det skal beskrives, at de frivillige randzoner svarer til 2 

meter bræmmer samt ”gamle” randzonearealer. I den 

forbindelse mener Landbrug & Fødevarer mener det skal 

være muligt at anvende 2 meter bræmmen som frivillig 

MFO-randzone, på steder, hvor den ”gamle” randzone er 

inddraget til omdriftsareal. Se også høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Side 13, 

øverst 

Destruktionsdato for MFO-efterafgrøder Destruktionsdatoen skal fastholdes til den 20. oktober, som 

det har været tidligere år. Se høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Side 13, 

nederst 

Betalingsrettigheder Det forvirrer, at der står at betalingsrettigheder kan 

prioriteres, når det ingen effekt har på inddragelsen af 

betalingsrettigheder i 2017. Det bør derfor beskrives 

nærmere i dette oversigtsafsnit. 

 

Desuden er det beskrevet i afsnittet, at ”2-årsreglen 

genindføres”. Dette er kun delvist korrekt, eftersom det ikke 

længere vil være muligt at cirkulere betalingsrettigheder 

ved at udnytte forskellige rettigheder hvert år. Derfor giver 

formuleringen anledning til forvirring og bør præciseres. 
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Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side15 

 

”Du skal råde over støtteberettigede 

arealer, når ansøgningsfristen udløber 

Du kan kun få udbetalt grundbetaling 

for et areal, hvis du råder over arealet, 

når ansøgningsfristen udløber, enten 

som ejer eller forpagter.” 

Det er vigtigt, at denne formulering stemmer overens med 

reglerne, som beskrevet i vejledningens pkt. 2.3. og i 

bekendtgørelsens § 17. I den forbindelse henvises der 

også til Landbrug & Fødevarers kommentarer til justeringen 

af denne regel i høringsvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen.  

 

Det bør også præciseres her, at det i princippet vil være 

muligt at søge støtte med en græsningsret, når blot 

ansøger udøver landbrugsaktivitet på arealet for egen 

regning og risiko. Se uddybende bemærkninger om dette i 

bilag 1. 

Side 15, midt Afsnit vedrørende støtteberettigelse 

hele kalenderåret 

Den nye regel omkring anvendelse til ikke-

landbrugsaktiviteter bør nævnes, dvs. at der fremadrettet 

alene er en 14 dages regel i sommerperioden. 

Side 17,  

afsnit 2.1.1 

Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er den 21. april, men det bør tilføjes, at 

den 22. april er en helligdag og den 23-24. april er en 

weekend. Derfor vil der først ske fradrag ved forsinket 

indsendelse den 25. april. 

Side 17,  

afsnit 2.1.1  

”…får du dog ikke støttenedsættelse , 

hvis du sender din ansøgning den 17. 

maj” 

Formuleringen kan give anledning til misforståelser. Det 

bør derfor præciseres, at der ikke gives en yderligere 

støttenedsættelse på 1 % af støtten, såfremt ansøgningen 

sendes den 17. maj frem for den 16. maj. 

Side 17,    

note 14 

 Der skal henvises til ”artikel 12” og ikke til artikel 1 i 

forordning 640/2014. 

Side 18, midt Der skal sættes kryds i fællesskemaet 

for anvendelse af art. 32 senest på 

ændringsfristen 

Der henvises til de kommentarer Landbrug & Fødevarer 

har givet vedrørende denne regel i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Side 18, midt 

 

Efter 16. maj 2016 kl 23.59.569 kan du 

ikke længere ændre i dit fællesskema 

Landbrug og Fødevarer går ud fra, at der skal stå den 17. 

maj.  

 

Det bør fremgå af vejledningen, om ændringsfristen i alle 

forhold i realiteten er rykket til den 17. maj, eller om det 

kun er indsendelse af fællesskema.  

Side 19 

 

Afsnit om konkurs- og dødsboer Ifølge vores oplysninger ændrede styrelsen sidste år 

praksis, således:  

 

Hvis en landbruger efter indsendelsen af sit Fællesskema, 

men inden udløbet af ansøgningsfristen erklæres konkurs, 

da skal konkursboet indsende en ny ansøgning.   

 

I givet fald bør denne fremgangsmåde specificeres i 

vejledningen. 

Side 20, 

afsnit 2.1.3, 

øverst 

Fuldmagt, konkursbo/dødsbo. Fristen 1. 

april 

Der bør helt frem til ansøgningsfristen kunne indsendes 

fuldmagt, med sikkerhed for, at ansøgningen kan 

indsendes rettidigt for konkursbo/dødsbo der ligger tæt op 

ad ansøgningsfristen. 

Side 20,  Ansøgere i en særlig situation Der henvises til Landbrug & Fødevarers høringssvar 
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Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

afsnit 2.1.3 vedrørende Fællesskemabekendtgørelsen og 

Grundbetalingsbekendtgørelsen fra d.d. omkring 

anvendelse af fuldmagt på papir og vitterlighedsvidner. 

Side 21,  

afsnit 2.1.4 

Brev om ændring af kortgrundlag Hvis NaturErhvervstyrelsen retter kortgrundlaget for en 

allerede indsendt ansøgning, bør det være muligt at tilrette 

ansøgningen - også efter ændringsfristen. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at NaturErhvervstyrelsen 

skal arbejde på at få reduceret antallet af breve vedrørende 

ændret kortgrundlag, således at brevene udelukkende 

sendes til de ansøgere der berøres af ændringen, og ikke 

til alle ansøgere i markblokken. 

Side 22,  

afsnit 2.2 

 

Du skal være aktiv landbruger på 

dagen for ansøgningsfristen for at få 

udbetalt grundbetaling 

Det er en udfordring, at landmanden skal være aktiv 

landbruger på ansøgningsfristen, men først skal råde over 

arealerne på ændringsfristen. Se kommentarer vedrørende 

dette i Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen.  

Side 22,  

afsnit 2.2.1 

Nye ansøgere og ikke-aktive 

landbrugere  

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 ansøgningen 

samt efterfølgende høringsbreve. 

Side 23,  

afsnit 2.2.1, 

øverst 

Pkt. 1 Definer ”direkte betalinger” i teksten, så der ikke er tvivl om 

hvordan det skal udregnes. 

Side 23,  

afsnit 2.2.1 

Pkt. 2 og 3 Definer ”indtægter fra landbrugsaktiviteter” samt ”indtægter 

fra ikke-landbrugsaktiviteter”. Indgår der fx 

forpagtningsafgift? 

Side 24,  

afsnit 2.2.1, 

øverst 

Branchekoden vedrørende udlejning af 

erhvervsejendomme 

Det bør uddybes, om der er andre typer af virksomheder 

med branchekode 682040, der ikke er omfattet af 

bestemmelsen i art. 9. Nævn gerne alle. 

 

Landbrug & Fødevarer går blandt andet ud fra, at 

virksomheder med branchekode 682040, der udlejer 

landbrugsbygninger heller ikke er omfattet. 

Side 24,  

afsnit 2.3, 

nederst 

 Hvis det fastholdes at rådighed over arealer skal være 16. 

maj, er den nævnte dato 21. april forkert. 

 

Efter ændringen af § 17 savner det mening at 

eksemplificere, at hvis et areal overdrages efter udløb af 

såvel ansøgnings- som ændringsfrist, så er det 

overdrageren, der havde ret til at søge støtte til. Efter 

ændringen af § 17 vil det relevante eksempel være at vise, 

hvem rådigheden tilkommer hvis der ejerskiftes/ 

bortforpagtes imellem ansøgnings- og ændringsfrist. 

 

Der henvises i øvrigt til Landbrug & Fødevarers 

kommentarer til justeringen af denne regel i høringsvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen.  
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Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 25,  

afsnit 2.3.1 og 

2.3.2 

Nyfortolkning af rådighedsbegrebet  Det er nyt, at man kan søge støtte på baggrund af en 

græsningsaftale. Det kræver, at det fremgår af aftalen og 

bliver meget klart, hvor grænsen går i forhold til råderetten.  

 

Det bør fremgå mere tydeligt i vejledningen hvilke konkrete 

kriterier der indgår i bedømmelsen af den reelle brugsret.  

 

Derfor er det nødvendigt med en række præciseringer i 

vejledningen, så det fremgår tydeligt hvordan den nye 

fortolkning af rådighedsbegrebet, der indføres som følge af 

EU-domstolens afgørelse af Demmer-sagen, skal 

håndteres i praksis. Se bilag 1.  

Side 32 5 procent miljøfokusområder (MFO) Det beskrives i vejledningsudkastet, at formålet med kravet 

om at have 5 % miljøfokusområder er at beskytte og 

forbedre biodiversiteten.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det i præamblen til 

forordning nr. 1307/2013, punkt 44 beskrives, at der skal 

etableres miljøfokusområder, som skal beskytte og 

forbedre biodiversiteten, både direkte (fx braklagte arealer, 

landskabstræk m.v.) eller som har indirekte indvirkning på 

biodiversiteten gennem en nedsat anvendelse af rå- og 

hjælpestoffer (fx mellemafgrøder eller plantedække om 

vinteren). 

Side 34,  

afsnit 3.1.2 

”Hvis du først påbegynder 

omlægningen … fx september… bliver 

du først fritaget i det efterfølgende 

ansøgningsår” 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det alene gælder for 

arealer, som den økologiske ansøger havde rådighed over 

på ansøgnings/ændringsfristen – det bør fremgå tydeligere. 

Side 34,  

afsnit 3.1.2 

”…senest, da du sendte dit 

fællesskema”  

Er tidspunktet for det enkelte landbrugs indsendelse af 

fællesskemaet afgørende?  

Side 36,  

afsnit 3.1.3, 

øverst  

og side 55, 

afsnit 3.3.7 

brak 

Arealer der indgår i vådområde med 

Udtagning (afgrødekode 317) indgår i 

omdriftsarealet.  

Landbrug & Fødevarer henviser til, at der som noget nyt 

ifølge den seneste høring af ændringer til bekendtgørelse 

om tilskud til fastholdelse af 

vådområder, naturlige vandstandsforhold og 

lavbundsområder, skal der foretages modregning i disse 

tilsagn, så tilskudssatsen sættes til 0 kr. såfremt arealet 

anvendes til miljøfokusområde. Som det fremgår af 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til den nævnte 

bekendtgørelse fra den 19. november 2015, mener 

Landbrug & Fødevarer ikke, at der kan være tale om en 

dobbeltstøtteproblematik der fordrer modregning af 

tilskudssatsen. 

 

Afhængig af hvorledes den nævnte bekendtgørelse vil blive 

udformet, bør det overvejes, om de nævnte afgrødekoder 

med 20-årig fastholdelse automatisk skal tælle med til 

MFO-brak, eller om landmanden selv skal vælge, om 

arealet skal anvendes til MFO-brak. 
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Side 38,  

afsnit 3.2.1, 

midt 

”Brak anvendt som MFO-brak…, samt 

hvis der ved kontrollen bliver fundet bar 

jord på arealet indgår i 

afgrødekategorien brak” 

Det er vigtigt at sikre, at denne praksis ikke betyder, at 

landmænd risikerer at få en 

krydsoverensstemmelsessanktion for manglende 

plantedække på brakarealer, jf. krav 1.33.  

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at arealer, der 

konstateres med bar jord ved en kontrol, og som derfor 

indgår i afgrødekategorien brak ikke er ensbetydende, med 

at arealet defineres som et decideret brakareal, og dermed 

skal leve op til de almindelige støttebetingelser og 

krydsoverensstemmelseskrav, der gælder for brakarealer, 

med mindre arealet er anmeldt som et brakareal i 

Fællesskemaet, jvf. de justeringer af 

krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen, der netop har 

været i høring med høringsfrist den 13. november 2015.  

Side 40,  

afsnit 3.2.2 

Periode til opfyldelse af krav om flere 

afgrødekategorier 

Der henvises til bemærkningerne vedrørende fastsættelsen 

af perioden i Landbrug & Fødevares høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen fremsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 47,  

afsnit 3.3.1 og  

side 53,  

afsnit 3.3.5 

Frivillige MFO-randzoner Landbrug & Fødevarer mener det bør være muligt kun at 

medtage 2 meter bræmmen.  

 

Det er vigtigt at præcisere i vejledningsteksten, hvad der er 

muligt, hvis MFO-randzonekortet viser 9 meters bredde, 

herunder om ansøger kan vælge kun at medtage de 2 

meter, fx 2 meter bræmmen. 

 

Der henvises i øvrigt til Landbrug & Fødevarers 

høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen vedrørende 

frivillige MFO-randzoner fremsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 48 MFO-efterafgrøder Termen MFO-efterafgrøder dækker over MFO-

efterafgrødeblandinger og MFO-græsudlæg. Det er vigtigt, 

konsekvent at skelne mellem brugen af disse to termer, for 

ikke at skabe forvirring ift. andre typer af efterafgrøder 

(pligtige efterafgrøder, frivillige efterafgrøder, 

miljøefterafgrøder, 2,3 DE-efterafgrøder) 

Side 51,  

afsnit 3.3.4 

Anvisning af erstatningsareal Der er positivt, at Kommissionen i løbet af ansøgningsåret 

2015 er kommet med den afklaring, at det er muligt at 

anvise et erstatningsareal, som ikke nødvendigvis er 

anmeldt som MFO.  

 

På baggrund af erfaringer i kontrollen i efteråret 2015, bør 

det være muligt at anvise et erstatningsareal efter 

kontrolbesøget. Det være sig for eksempel i den situation, 

hvor landmanden ikke har haft mulighed for at være til 

stede ved kontrollen, og der alene har været telefonisk 

kontakt mellem ansøger og kontrollør. 
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Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

Side 55,  

afsnit 3.3.7 

MFO-brak og tilsagnsarealer NaturErhvervstyrelsen udsendte den 13. april 2015 

omkring mulighederne for brug af tilsagnsarealer som 

MFO-brak og anvendelse af afgrødekoder. Tabellen i 

denne nyhed bør tilføjes i vejledningen. 

Side 57,  

afsnit 3.3.9 

MFO-efterafgrøder Det bør fremgå tydeligt af vejledningen, hvilke krav der 

gælder i forhold til kontrol og godkendelse af MFO-

efterafgrøder i 2016 (dækningsgrad etc). 

 

Der henvises derudover til Landbrug & Fødevarers 

bemærkninger vedrørende kontrol af efterafgrøder i 

høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen afsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 59, tabel Krav om efterfølgende afgrøde (anden 

afgrøde/efterafgrøde må ikke blive til 

næste års hovedafgrøde) 

Der gælder så vidt vides samme krav til den efterfølgende 

afgrøde for efterafgrøder, der sået før den 1. august og før 

den 20. august. Der skal derfor stå samme tekst. 

Side 59 Frist for destruktion og mulighed for 

udsatte frister for MFO-efterafgrøder 

Destruktionsfristen bør fastholdes til den 20. oktober. 

Desuden er det vigtigt at kontrolkriterierne for efterafgrøder 

justeres, så de afspejler de givne forhold i tilfælde hvor 

fristen evt. udskydes, eller hvis andre naturgivne forhold 

giver problemer, ellers vil den givne fleksibilitet ikke have 

nogen værdi for landmanden. Se derudover kommentarer 

til ændringerne i Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen afsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 62, 

øverst 

Græsudlæg Der bør også gives mulighed for at udsætte fristen for 

såning af MFO-græsudlæg. Alternativt bør det tilføjes, at 

fristerne udelukkende gælder under normale vejrforhold. 

Side 63 Eksempel øverst Eksemplet bør ændres til et mere praktisk korrekt 

eksempel. Fx. en blanding af vårbyg og olieræddike før den 

20. august. 

Side 64,  

afsnit 3.3.10 

Anmeldelse af MFO-arealer Der mangler beskrivelse af, at det det er muligt at anmelde 

alle marker med MFO-efterafgrøder. Ved at overanmelde 

MFO-efterafgrøder (> 5 pct. MFO-arealer) sikres det, at fx 

MFO-brakarealer der overgår til ikke-landbrugsproduktion i 

kalenderåret, kan erstattes af MFO-efterafgrøder på andre 

arealer. 

Side 66,  

afsnit 3.3.11 

Eksempel Eksemplet som beskrevet øverst hænger ikke sammen 

med tegningen nederst (kun vinterbyg og ikke permanent 

græs, og GLM-fortidsminde med en fjerdedel på 

bygmarken) 

Side 70-80, 

afsnit  

3.5.1-3.5.10 

Reduktion af den grønne støtte I eksemplerne og i teksten står der, at grøn støtte udgør 

0,47 og ikke 0,46, som det ændres til i 2016.  

Det samme gælder for de oplyste værdier af 

betalingsrettigheder med basisværdi.  

Når der står nedsat støtte, menes der ”grøn støtte”. Det vil 

være hensigtsmæssigt at præcisere dette. 

Side 77,  

afsnit 3.5.8 

Afsnit 2 Det foreslås at gøre teksten i afsnit 2 mere tydelig, så 

afsnittet bliver lettere at forstå. 
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Side 79, 

nederst 

Anmeldelse af et mindre omdriftsareal 

end det konstaterede 

Det beskrives i afsnittet, at sanktionen skal divideres med 5 

hhv. 4. Det vil være bedre at skrive, at sanktionen 

nedsættes til 20 henholdsvis 25 pct., da det tidligere i 

afsnittet er beskrevet på denne måde. 

Side 82,  

afsnit 4.2 

Hvornår er et omdriftsareal dyrket? NaturErhvervstyrelsen har i sommeren 2015 afklaret, at det 

er muligt at have en usået forager på op til 25 pct. af 

markens areal i visse specialafgrøder, som f.eks. kartofler 

og grønsager. Det svarer til den regel, der gælder for visse 

permanente afgrøder. Dette bør beskrives i vejledningen.  

Side 83, 

afsnit 4.3.1 

Hvornår er der permanent græs? Opdelingen af markblokke med permanent græs som følge 

af fastsættelsen af markblokkens støtteprocent, har 

medført et større antal arealer med permanent græs, som 

er under 0,3 ha, og dermed ikke er støtteberettigede. Dette 

er en uhensigtsmæssig konsekvens af det nye system.  

Side 83,  

afsnit 4.3.1 

MFO-brak bliver ikke permanent græs.  I teksten fremgår det ikke klart, hvornår arealet var udlagt 

med græs og dermed hvilket år, der er år et i forhold til 

reglerne for permanent græs. 

 

Det bør derfor for eksempel tilføjes, at der i 2010 var korn 

med græsudlæg, 2011-2015 med omdriftsgræs eller brak 

(310), dvs. at 2015 var det 5. år med græs.  

Side 84,  

afsnit 4.3.1 

”Hvis perioden begyndte 1. september 

2004 eller tidligere, har arealet status 

som omdriftsareal gennem hele 

tilsagnsperioden” 

Landbrug & Fødevarer kan ikke gennemskue om den 

nævnte formulering indbefatter en praksisændring.  

 

Formuleringen stemmer umiddelbart overens med de 

retningslinjer, der er fra Kommissionens guideline om 

permanent græs. Landbrug & Fødevarer mener dog, det er 

meget uhensigtsmæssigt, hvis der er tilsagnsarealer, som i 

2015 ikke blev medregnet i omdriftsarealet, men vil gøre 

det fra 2016.  

 

Dette er særligt problematisk, såfremt det har betydning 

for, hvorledes landmanden skal opfylde de grønne krav. 

For eksempel størrelsen af forpligtelsen til at etablere MFO 

og i forhold til hvor mange afgrødekategorier, der skal 

etableres på bedriften. 

 

Det henstår for læseren i det uvisse, hvilken forskel (om 

nogen) der er mellem de to situationer beskrevet i teksten. 

Det øger læsevenligheden og den umiddelbare forståelse, 

hvis man fastholder terminologien fra 2015- vejledningen 

hvor man taler om, hvad der sker ”i det 6. år” frem for den 

nuværende formulering, hvor der formuleres noget mere 

upræcist. 

Side 84,  

afsnit 4.3.2 

”Kløver og lucerne i renbestand 

betragtes ikke som græs” 

 

Bemærkningen bør også placeres under afsnit 4.3, så 

reglerne om plantedækkesammensætningen behandles 

samlet og afsnit 4.3.2 koncentrerer sig om aktivitetskravet. 

Side 86, ”Du må dog gerne anvende det Det er vigtigt med en beskrivelse (begge steder) af, at det 
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afsnit 4.4.1 afslåede plantemateriale, som du 

ønsker, inden for arealet, fx er det tilladt 

at opstakke plantematerialet i et hjørne 

af arealet, eller du kan snitte 

plantematerialet i forbindelse med 

slåningen.” 

 

Slåningsbrak som aktivitet 

”Du må ikke fjerne det afslåede 

plantedække fra arealet… ” 

er for at give plantedækket lys og luft, så det kan give føde 

til agerlandets dyr og fugle. 

 

 

 

 

 

Side 86 midt,  

afsnit 4.4.1 

 

Ingen anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler 

Det bør tilføjes at det er muligt at nedvisne arealerne i 

forbindelse med overgang til dyrkning, herunder både til 

vintersæd og vårsæd. 

Side 87,  

afsnit 4.4.1  

Anvendelse af afgrødekode i fht. 

aktivitetskrav 

Så længe kravet til landbrugsaktivitet opfyldes på arealet, 

bør det ikke medføre en sanktion for landmanden, hvis 

landbrugsaktiviteten er en anden, end den aktivitet 

afgrødekoden angiver.  

 

I stedet bør kontrolløren blot ændre afgrødekoden, så den 

passer til den givne aktivitet. Det være sig for eksempel fra 

afgrødekode 325 til 308 eller omvendt.  

 

Hvis ikke dette vil være muligt, giver det en større 

underkendelsesrisiko for landmanden, til trods for, at 

aktivitetskravet er opfyldt på arealerne. Det er jo netop ikke 

meningen, at indførelsen af den nye mulighed for 

forårspløjning på brakarealer skal medføre forøget risiko for 

landmanden. Derimod skal tiltagene gerne give nogle gode 

muligheder for at fremme biodiversiteten uden, at det er 

med risiko for at komme i klemme i de nye regler. 

Side 87 

 

Forårspløjning efterfulgt af en sået 

blanding af frø- og nektarproducerende 

plantearter som aktivitet 

Det skal præciseres hvor længe tiltagene må blive liggende 

under denne afgrødekode ”forårspløjning…”, herunder om 

tiltagene blive liggende flere år i træk uden at blive pløjet 

op. 

Side 87 Forårspløjning efterfulgt af en sået 

blanding af frø- og 

nektarproducerende plantearter som 

aktivitet  

”Fra 1. januar til 30. april kan du 

foretage en pløjning af dit brakareal, 

hvis du straks genetablerer arealet med 

en blanding af frø- og 

nektarproducerende plantearter.” 

I udkastet til grundbetalingsbekendtgørelsen står der 

mekanisk jordbehandling. Det giver flere muligheder end 

blot forårspløjning. Derfor bør der også stå mekanisk 

jordbehandling – eller bedre: mekanisk jordbearbejdning - i 

vejledningen. 

 

Det skal præciseres hvordan ”straks” defineres. 

 

For at undgå for højt ukrudstryk, kan det være en fordel at 

vente med jordbehandling og såning af frø- og 

nektarproducerende plantearter til senere. Derfor foreslås 

fristen rykket til den 31. maj. 

 

Det skal desuden afklares, om det er tilladt at 
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jordbearbejde og så de frø- og nektarproducerende planter 

om efteråret forud for braklægningen. Hvis det er muligt, 

bør det fremgå som en mulighed her hvor forårspløjningen 

er beskrevet. 

Side 87 Du kan dele dit brakareal op 

”Ved at kombinere de to forskellige 

aktiviteter på brak kan du være med til 

at skabe et varieret og attraktivt 

plantedække, som kan være med til at 

styrke biodiversiteten på dine 

brakarealer.” 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at der findes en lettere 

løsning end opdeling af marken. 

Side 88,  

afsnit 4.4.2 

”Du skal etablere plantedækket senest 

14 dage efter høst. Sker høsten så 

sent, at plantedækket ikke kan 

etableres, skal du etablere det senest 

31. maj året efter. Som plantedække 

kan du anvende muligheden for at udså 

en blanding af frø- og 

nektarproducerende planter,…” 

Som teksten er formuleret indikeres det, at man kan 

etablere frø- og nektarproducerende plantedække efter 

høst. Det må gerne præciseres lidt bedre. 

Side 88,  

afsnit 4.4.2 

”Du må gerne efterså dele af 

plantedækket på dit braklagte areal” ... 

”Ved eftersåning må du foretage den 

nødvendige jordbehandling, dog ikke 

pløjning. Hvis du ønsker at pløje 

arealet, skal det ske i forbindelse med 

etablering af biodiversitetsfremmende 

plantedække...” 

Det skal være muligt at reetablere eksisterende 

brakarealer, herunder pløjning, så arealerne overholder 

kravet til brakarealer der kan indgå i alternativet til pligtige 

efterafgrøder, dvs. et plantedække bestående overvejende 

af græs i hele kalenderåret. 

Side 89,  

afsnit 4.4.3 

Nedvisning i sommeren forud for 

etablering af en vårafgrøde er ikke 

tilladt. 

Det skal være muligt, at nedvisne brakarealer der skal 

omlægges og etableres med vårafgrøder. Fristen bør 

sættes til 1. september, som det tidligere har været tilladt. 

Hvis det ikke er muligt, bør det som minimum være muligt 

fra 1. november, hvor det er tilladt at jordbearbejde. 

Side 91-94, 

afsnit 4.7.1 

Støttebetingelser for lavskov 

 

Det er uklart om den nye bestemmelse vedrørende 

landbrugsaktivitet på arealer med permanente afgrøder 

beskrevet i § 25 stk.1 i grundbetalingsbekendtgørelsen 

gælder for lavskovsarealer. Landbrug & Fødevarer mener 

ikke det bør være tilfældet, eftersom aktivitetskravet for 

lavskov vil være opfyldt såfremt arealerne stævnes mindst 

hvert tiende år.  

Side 93 Det primære formål skal være 

lavskovsdrift 

Forslag til formulering af overskrift:  

  

”Arealet skal fortrinsvist anvendes til lavskovdrift” 

 

Det er mere i tråd med formuleringen i artikel 32 forordning 

nr. 1307/2013 og Demmer-sagen. 

Side 93 

 

”Lavskovsarealer skal være dyrket efter 

gængs praksis. Det betyder, at arealet 

ikke må fremstå som et udyrket areal, 

Det bør også være muligt, at etablere vildt – og bivenlige 

tiltag på lavskovsarealer på samme måde som det er på 

øvrige dyrkede marker som beskrevet i afsnit 4.9. Der bør 
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der ikke er holdt vedlige, eller fremstå 

som natur eller vildnis.” 

gælde ens regler for arealer med lavskov og elefant- og 

rørgræs. 

Side 94 ”Hvis du ikke dyrker dine permanente 

afgrøder med henblik på høst, skal du 

holde arealet 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.” 

Her er ”angreb af dyr på afgrøderne søges hindret” 

indskrevet.  

 

Landbrug & Fødevarer går ud fra det betyder, at det kun 

gælder for frugttræer og –buske. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at der ikke er ikke overensstemmelse mellem 

indholdet i vejledningen og 

grundbetalingsbekendtgørelsens § 25.  

Side 94 

 

”Hvis du har landbrugsarealer med 

elefantgræs og rørgræs er de kun 

støtteberettigede, hvis de drives 

landbrugsmæssigt, og formålet med 

arealerne er høst og afsætning af 

afgrøden til fx energiformål, 

fiberproduktion eller tækkemateriale.” 

Med udgangspunkt i konklusionerne i Demmer-sagen 

foreslås følgende formulering: 

 

…hvis de drives landbrugsmæssigt. Det vil sige, at der sker 

høst og afsætning af afgrøden til fx energiformål, 

fiberproduktion eller tækkemateriale. 

Side 97,  

afsnit 4.9 

”...Det kan være insektvolde, 

lærkepletter, vildtstriber eller 

barjordsstriber. Tiltagene må ikke få 

permanent karakter, og derfor…” 

Kan det uddybes, hvor længe en insektvold må ligge, uden 

det bliver betragtet som permanent karakter? 

Værdien af insektvolden øges over en årrække. 

Side 97,  

afsnit 4.9 

Eksempel vedrørende vildttiltag Illustrationen afspejler ikke de tal der bruges i eksemplet 

Side 97, 

faktaboks 

Husk at nedsætte kvælstofnormen. 

Vildt- og bivenlige tiltag har ikke en 

kvælstofnorm. 

 

Det bør ikke være nødvendigt at lave denne korrektion. Vi 

anbefaler en bagatelgrænse herfor, som gælder for de dele 

af marken, der er udlagt med vildt- og bivenlige tiltag. 

 

I den forbindelse bør det tilføjes, at der i den nye 

gødningsbekendtgørelse vil fremgå, at der kan medregnes 

N-norm for vildttiltag der udgør op til 3 pct. af arealet.  

Side 97,  

afsnit 4.9 

”Vildt- og bivenlige tiltag, der overholder 

de beskrevne krav, skal indtegnes og 

anmeldes som en del af det 

støtteberettigede areal.” 

Formuleringen kan misforstås. 

I vejledningen fra 2015, er formuleringen omvendt: ”Vildt- 

og bivenlige tiltag der overholder de beskrevne krav, skal 

ikke indtegnes separat på dit markkort og skal ikke 

anmeldes særskilt i dit fællesskema.” 

 

På den baggrund foreslås det at justere teksten på 

følgende måde: ”skal indtegnes og anmeldes som en 

samlet (eller integreret?) del af det støtteberettigede areal.” 

 

Alternativt kan teksten fra vejledningen i 2015 gengives i 

den nye vejledning for 2016. Den formulering kan ikke 

misforstås. 

Side 97-98, 

afsnit 4.9 

”Det kan du læse mere om i afsnit 

4.6.5 ”Vild- og bivenlige tiltag på 

braklagte arealer” og afsnit 4.6.7 

”Vildt- og bivenlige tiltag på arealer 

med miljøtilsagn”. 

Der findes ingen afsnit 4.6.5 eller 4.6.7. Skal være 4.9.5 og 

4.9.7 
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Side 98,  

afsnit 4.9.1 

”Ved vildtstriber forstås striber i den 

enkelte mark, der: 

 enten er tilsået med en 

frøblanding af frø- og 

nektarproducerende planter til 

gavn for både vildtet og bierne, 

eller 

 er græsspor, der holdes slået 

helt kort gennem hele 

vækstsæsonen. 

Striberne kan også være selvsåede, og 

du må gerne kombinere forskellige 

typer af striber, fx græsspor og vilde 

blomster. På braklagte arealer må du 

ikke etablere vildtstriber med majs i 

renbestand eller kornafgrøder i 

renbestand” 

I vejledningen for 2015 blev det formuleret således: 

 

”Ved vildtstriber forstås striber i den enkelte mark, der er 

tilsået med vildt- og bivenlige plantearter. Striberne kan 

også være selvsåede. Vildtstriber kan også være græsspor 

der holdes kort gennem hele vækstsæsonen. Bemærk, at 

der gælder særlige regler for vildtstriber på barkarealer.”  

 

Landbrug & Fødevarer søger en afklaring af hvad 

tekstændringen betyder, herunder hvad der ligger i 

definitionen ”frø- og nektarproducerende planter”. 

 

Det bør fortsat være muligt at have græs, der får lov til at 

stå og blive langt og sætte frø. 

 

Som det fremgår af udkastet til 

grundbetalingsbekendtgørelsens §26, står der ikke noget 

om, at en vildtstribe kun kan være tilsået med frøblanding 

af frø- og nektarproducerende planter eller være 

selvsåede. Derfor kan der også tilsås med blandinger, der 

indeholder korn og majs, eller korn og majs i renbestand, 

da det kun er på braklagte arealer, der ikke må bruges korn 

eller majs i renbestand. Korn og majs er også 

frøproducerende (men ikke nektarproducerende). 

 

Der er brug for en præcisering af dette i vejledningen. 

 

Der bruges som noget nyt betegnelsen ”vilde blomster”. 

Det er vigtigt at bruge ensartede betegnelser hele vejen 

igennem. Og egentlig er det jo ikke ”vilde” blomster, men 

udsåede. Derfor anbefales udtrykket ”urtestriber”. 

Side 98,  

afsnit 4.9.2 

”Du kan som udgangspunkt anlægge 

striben i markens yderkant, men 

alternativt kan du placere den mellem 

en vildtstribe eller en insektvold og 

hovedafgrøden.” 

 

Sidste del af sætningen i vejledningen fra 2015 er fjernet:  

 

”Du kan som udgangspunkt anlægge striben i markens 

yderkant, men alternativt kan du placere den mellem en 

vildtstribe eller en insektvold og hovedafgrøden. Det er dog 

en forudsætning, at du placerer vildtstriben eller 

insektvolden i tilknytning til et markskel”  

 

Såfremt det betyder, at man gerne må lave barjordsstriber 

inde i marken, hvilket er positivt, skal det også 

konsekvensrettes i grundbetalingsbekendtgørelsen.  

Side 98,  

afsnit 4.9.4 

”En insektvold er en lille jordvold, som 

fx er skabt ved at pløje to jordfurer 

sammen. De to plovfurer på hver side 

af jordvolden må dog ikke enkeltvis 

være mere end 3 meter bredde.” 

Betyder det, at insektvolden må være op til 6 m bred? 

Side 99,  Vildt- og bivenlige tiltag på braklagte Teksten ”Hvis du vælger at etablere vildttiltag på dit 
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afsnit 4.9.5 arealer 

 

braklagte areal, skal du være opmærksom på, at arealet 

fortsat skal fremstå som et landbrugsareal og ikke må 

kunne forveksles med en vildtager med jagt som 

hovedformål…” står i vejledningen for 2015 men er ikke i 

høringsudkastet for 2016. 

 

Landbrug & Fødevarer søger en afklaring på, om det 

betyder, at arealet nu gerne må fremstå som en vildtager 

med fx et skydetårn på, herunder om et skydetårn må 

placeres i tilknytning til et naturareal, skov eller et vandhul. 

Side 99,  

afsnit 4.9.6 

”Her må de inderste 3 meter af den 

frivillige MFO-randzone ind mod 

marken tilsås med en blanding af frø- 

og nektarproducerende planter” 

 

I 2015 var der ganske bestemte krav til blandingens 

indhold. Det er positivt, at disse krav er faldet væk. 

Side 99,  

afsnit 4.9.7 

Vildtstriber og insektvolde kan være 

tilladt på arealer med miljø- og 

økologitilsagn… 

Det er vigtigt at præcisere, at det som udgangspunkt ikke 

er tilladt at etablere disse tiltag på arealer med tilskud til 

pleje af græs- og naturarealer. Hvis disse tiltag skal 

etableres, vil det kræve en dispensation.  

Side 100, 

afsnit 4.10 

2 meter bræmmer Det bør fremgå, at 2 meter bræmmer kan være både 

landbrugsarealer og naturarealer. De skal derfor ikke 

nødvendigvis anmeldes i fællesskemaet. 

 

Der henvises i øvrigt til kommentarerne vedrørende 2 

meter bræmmer og frivillige randzoner i Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen 

fremsendt til NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 102, 

afsnit 4.11.1 

Anmeld dine arealer som artikel 32 i 

Fællesskemaet 

Der henvises til kommentarerne vedrørende artikel 32 i 

Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen fremsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 107, 

afsnit 4.11.4 

Skovprojekter og art. 32 

”Det betyder, at du ikke kan modtage 

grundbetaling for lysåbne arealer inden 

for dit tilplantede areal” 

Teksten er ikke korrekt i forhold til de nye muligheder for 

støtte til lysåbne arealer. Det skal beskrives klart hvad der 

skal til, for at det lysåbne areal er støtteberettiget. I den 

forbindelse bør det overvejes at anvende samme type 

terminologi som anvendes i de fakta-ark, der blev lavet om 

lysåbne arealer tidligere på året. 

Side 108, 

afsnit 4.x 

Forslag til nyt delafsnit Der bør tilføjes et nyt delafsnit om, at lysåbne og rekreative 

arealer er støtteberettigede i 2016. Det skal her klart 

fremgå, hvad der skal til for at disse arealer, der tidligere 

blev underkendt, nu igen er støtteberettigede. 

Side109,  

afsnit 5 

Hvilke arealer er ikke støtteberettigede 

 

Begrebsanvendelsen er upræcis. Der skal skelnes mellem 

”formål” og ”aktivitet”. Se bilag 1. 

Side109, 

afsnit 5,  

3. delafsnit 

”andet formål”  Ændres til  

”Ikke-landbrugsaktiviteter” 

Side 110, 

afsnit 5.1 

Du må i 14 dage i sommerhalvåret 

bruge dine landbrugsarealer til andre 

Overskriften bør ændres til ”andre aktiviteter” eller ”ikke-

”landbrugsaktiviteter 



Side 14 af 18 

 

  

Side / afsnit Tekst Kommentar / ny tekst 

formål 

 

Linje 3: 

”landbrugsdrift” 

 

Erstattes af: 

”landbrugsaktivitet” 

Side 110, 

afsnit 5.1 

”Eksempler på aktiviteter er:”  

 

Eksempler på ikke- landbrugsaktiviteter er”. 

 

For fuldstændighedens og overblikkets skyld bør det dog 

fremgå, hvad en ”landbrugsaktivitet” er/ omfatter, og at 

dette er forordningsbestemt, så der er ikke grundlag for 

analogier. 

Side 110, 

afsnit 5.1 

”militære øvelser på landbrugsarealer 

(N.B! ikke militære øvelsesområder)” 

 

”Militære øvelsesområder”. Ifølge Demmer er det uden 

relevans, hvordan arealet er udlagt i lokalplaner, drifts- og 

plejeplaner m.v.) – se særskilt notat vedlagt denne høring. 

Derfor bør det fremgå, at det afhænger af karakteren og 

den tidsmæssige udstrækning m.v. af øvelsesaktiviteterne. 

Side 110, 

afsnit 5.1. 

”eksproprieres varigt” Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det her anførte gælder 

uanset, om ekspropriationen er varig eller midlertidig. 

Side 111, 

afsnit 5.1.1 

Dispensationsansøgning Der mangler oplysninger om, hvilke hensyn/ forhold, der 

indgår i vurderingen af, om en dispensation kan 

imødekommes. 

Side 111, 

afsnit 5.1.1 

”i ansøgningsåret” 

 

”i perioden 1. april til 30. september” 

Side 111, 

afsnit 5.1.1 

”Vær opmærksom på, at hvis du har 

tilsagn under miljøordningerne, gælder 

der særlige regler” 

 

Det er nødvendigt at præcisere, hvilke særlige regler, der 

er tale om. 

 

Relevansen af afsnittet i forhold til dispensation fra 14-

dages kravet bør fremgå. 

Side 112, 

afsnit 5.2 

(afsnittet som 

helhed) 

”Ikke-støtteberettigede arealer” 

 

 Overskriften er misvisende.  

Afsnittet bør vel egentlig hedde; hvornår er 

landbrugsaktiviteten væsentligt hæmmet”. 

 Begrundelserne i tabel er misvisende (der lægges 

vægt på ”formål”, ”entre” m.v.) 

 Selve ændringen – lempelsen – i retstilstanden er ikke 

beskrevet. 

 Det fremgår ikke hvilke kriterier, der indgår ved 

vurderingen af om landbrugsaktiviteten er ”væsentligt 

hæmmet” 

Side 112, 

afsnit 5.2 

Hvis arealet ikke er væsentlig hæmmet 

af den anden aktivitet, og du kan 

dokumentere, at der er foregået en 

landbrugsaktivitet i perioden 15. maj til 

15. september, kan arealet efter et 

konkret skøn være støtteberettiget. 

 

NaturErhvervstyrelsen bør give eksempler på 

dokumentation, som kan bruges til at dokumentere 

støtteberettigelsen, som det er gjort i afsnit 5.4 vedrørende 

arbejdsarealer i skov.  

Side 113, 

tabel 

Militære øvelsesområder 

.. med intensiv aktivitet.. 

 

 

Der er brug for en afklaring af hvad det betyder helt konkret 

(hvor går grænsen?). 

 

Hvor mange dage må der f.eks. være militær aktivitet, hvis 
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Græsarealer med solceller 

der søges støtte? 

 

Hvis græsset afgræsses af får eller andre dyr, er 

aktvitetskravet vel overholdt, og arealet støtteberettiget? 

Side 114, 

afsnit 5.3 

Permanent vandlidende arealer Her blandes perioden for aktivitetskravet (1. juni til 15. 

september) sammen med perioden for dyrkbarhed (15. maj 

til 15. september) 

Side 114, 

afsnit 5.4 

Arealer i skov 

 

 

 

”dokumentation, der viser en 

kontinuerlig landbrugsmæssig brug” 

Her kunne det tilføjes at græsarealer hvor aktivitetskravet 

er overholdt, vil være støtteberettiget. 

 

Formuleringen relaterer sig vel til den hidtidige betingelse 

om, at landbrugsdriften på arealer i skov skulle være 

langvarig. Dette kriterium må opgives efter Demmer-sagen. 

Side 114, 

afsnit 5.4. 

Arbejdsarealer i skov 

 

Hvorfor har arbejdsarealer i skov ”sit eget” afsnit?  

Side 114, 

afsnit 5.5 

Veje og kørespor Landbrug & Fødevarer mener ikke, at den seneste 

afklaring fra Kommissionen vedrørende ubefæstede veje af 

permanent karakter, og at disse veje ikke er 

støtteberettigede, er hensigtsmæssig.  

 

Disse ubefæstede veje befinder sig typisk midt på det 

dyrkede areal og er tilsået sammen med den resterende 

afgrøde. Derfor bør arealet være støtteberettiget. 

 

Reglen vil udelukkende medføre forøgede administrative 

omkostninger, både for NaturErhvervstyrelsen og for 

landmanden. Samtidig er det areal, der tages ud af 

markblokkene er samlet set meget lille. 

 

Det er vigtigt at sikre, at reglen ikke vil give problemer i 

forhold til anvendelse af faste plejespor. Disse anvendes 

netop for at minimere strukturskader på jorden. 

Side 117, 

afsnit 6.1 

Du skal indtegne og anmeldelse dine 

marker 

Ordet ”anmeldelse” skal erstattes af ”anmelde” 

Side 120, 

afsnit 6.1.2 

Overlap mellem marker Landbrug & Fødevarer mener i forhold til 1:1 indtegningen, 

og det forhold, at markerne nu ikke overlapper, at det er 

bekymrende, at fejlindtegning i forhold til markskel kan give 

støttemæssige konsekvenser. 

 

Hvis to landmænd har anmeldt hver deres mark, som 

støder op til hinanden, men begge har forskudt deres 

indtegning i forhold til det faktiske skel, kan det potentielt få 

støttemæssige konsekvenser for begge landmænd. Den 

ene landmand vil have overanmeldt sit areal, mens den 

anden vil have et såkaldt ”ikke anmeldt landbrugsareal”.  I 

sidstnævnte tilfælde kan det betyde, at landmanden måske 

ikke opfylder de grønne krav. Dette vil eksempelvis være 

tilfældet, hvis omdriftsarealet og dermed kravet til 
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etablering af miljøfokusområder stiger, og landmanden på 

den baggrund ikke har et tilstrækkeligt antal ha udlagt til 

miljøfokusområde. 

Side 121, 

afsnit 6.2, 

midt 

Randzoner Der nævnes randzoner. Det bør præciseres til frivillige 

randzoner 

Side 123, 

afsnit 6.2.2 

Taraarealer Det vil være fint hvis det tilføjes, at man skal huske at 

anmode om ændring af taraarealet, når der er nye 

støtteberettigede arealer, f.eks. hvis et areal med juletræer 

opdyrkes med korn. 

Side 125, 

afsnit 6.3 

Ændring af markblokke Det skal sikres, at sagsbehandling af anmodninger om 

ændring af markblokke i 2016 sker hurtigt i 

NaturErhvervstyrelsen. I 2015 tog det alt for lang tid. 

Side 129, 

afsnit 6.4.2 

”Arealer, der må indgå i indtegning af 

din mark og markblokkens 

støtteprocent, men aldrig må indgå i 

indtegningen af din mark.” 

 

”Ikke støtteberettigede arealer til 

grundbetaling over 500 m2, og arealer 

som ligger i kanten af markblokken, 

men som opfylder 

tilsagnsbetingelserne” 

 

”Arealer anvendt til andre formål, ..., 

rekreative arealer, …, som aldrig er 

støtteberettigede under grundbetaling” 

 

Det er ikke til at forstå dette afsnit. Der er brug for en 

justering. 

 

 

 

 

Hvad menes der med ”ligger i kanten af marken”?  

 

 

 

 

Rekreative arealer er ikke defineret i vejledningen, og er vel 

også nu støtteberettigede. Ordet ”formål” bør ændres til 

”aktiviteter” 

Side 135, 

afsnit 7 

Betalingsrettigheder 

 

Link til brugerguide om overdragelse af betalingsrettigheder 

virker ikke. 

Side 138, 

afsnit 7.3.1  

Udnyttelse af betalingsrettigheder lejet 

eller købt efter ansøgningsfristen 

 

Afsnittets relevans er ændret i kraft af den foreslåede 

ændring til grundbetalingsbekendtgørelsen. Se 

bemærkninger til denne ændring i Landbrug & Fødevarers 

høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Det, der er relevant på nuværende tidspunkt er at fastslå, 

at det i denne situation vil være erhververen og kun 

denne, der kan søge på grundlag af rettighederne.  

Side 139, 

afsnit 7.3.2 

”Ifølge EU-reglerne skal du have 

mulighed for at angive, hvilke 

rettigheder du ønsker at udnytte. Hvis 

du ikke er enig i den fastlagte 

udnyttelsesrækkefølge, kan du derfor i 

Fællesskema 2015 angive, hvilke 

betalingsrettigheder der skal udnyttes 

først.” 

 

”Bemærk, at du ikke kan påvirke, hvilke 

De to afsnit er modstridende, og giver anledning til 

forvirring, eftersom udnyttelsesrækkefølgen er irrelevant i 

forhold til inddragelse af betalingsrettigheder. 
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betalingsrettigheder der inddrages ved 

at angive, hvilke rettigheder der skal 

udnyttes først” 

Side 139, 

afsnit 7.4 

Inddragelse af betalingsrettigheder Den konkrete metode til inddragelsen af 

betalingsrettigheder i 2017 bør beskrives nærmere, 

herunder om der for eksempel inddrages midlertidigt 

overdragede betalingsrettigheder. 

 

Der henvises til Landbrug & Fødevarers bemærkninger til 

inddragelse af betalingsrettigheder fra 2017 i høringsvaret 

til grundbetalingsbekendtgørelsen fremsendt til 

NaturErhvervstyrelsen d.d. 

Side 140, 

afsnit 7.6 

Tildeling af betalingsrettigheder fra den 

nationale reserve 

Der henvises til bemærkninger vedrørende mulighederne i 

den nationale reserve i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen d.d. 

Side 143, 

afsnit 8.3.1 

”skal du være under 41 år i hele det 

første ansøgningsår” 

 

Der mangler den ”spot on- formulering” som var med i den 

gamle vejledning, og som udtrykker kravet via fødselsdato 

og dato for senest mulige førstegangsetableringsdato – så 

undgås enhver tvivl. 

Side 145 Eksempel 2 

 

Relevansen af eksemplet vil blive øget, hvis salget af 

landbrugsejendommen ikke ”følger” afhændelsen af 

selskabet – så eksemplet samtidig illustrerer at det er 

selskabets – og ikke ejendommens forhold – der er 

udslagsgivende for, om kriteriet for førstegangsetablering 

er opfyldt.   

Side 145-146,     

afsnit 8.4.1 

Oplistningen (nr. 1. – 5.) Listen er ikke retvisende i forhold til det efterfølgende 

indhold.  

Side 146, 

afsnit 8.4.2 

Afsnittets overskrift 

 

Det bør fremgå af overskriften, at afsnittet vedrører 

tegningsberettigelse i kapitalselskaber 

Side 159 Renteloven Linket til renteloven er til en historisk udgave af renteloven 

 

Side 164, 

afsnit 11.4 

 Gør her opmærksom på at det er vigtigt at der under 

brugerindstillinger i Tast selv-service er anført 

mobilnr/mailadresse, så ansøger bliver adviseret om 

kontrolbreve. 

Side 166, 

afsnit 11.6 

Sagsbehandling art. 32 Mangler der ikke et eksempel med  

Ja- Ja- Ja? 

Side 169,  

note 276 

Henvisning til straffeloven Der henvises til en historisk udgave af straffeloven. 

Side 174, 

afsnit 14.2  

Danske regler  

 

Der er flere henvisninger til historiske udgaver af de 

pågældende love. 

 

Desuden er der indsat et forkert link ved 

miljøoplysningsloven. 

 

Links og henvisninger bør opdateres, så de er korrekte. 
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Vi håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage Landbrug & Fødevarers kommentarer til efterretning, og 

vi står naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Seniorkonsulent 

 

 

D +45 3339 4227 

M +45 2724 5627 

E mso@lf.dk 


