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NaturErhvervstyrelsen 

Center for Landbrug 

Direkte Betalinger 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

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

 

J.nr. 15-800-000124 

Høring over brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort 2016 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides for 

Fællesskema og Internet Markkort 2016. Det er vigtigt at de er forståelige og læsevenlige, således 

at de kan være med til at hjælpe ansøgningsprocessen til at foregå så gnidningsfrit som muligt.  

 

En vigtig forudsætning for at gøre den kommende ansøgningsrunde til en succes er, at Tast-selv 

service og IMK kører problemfrit og med god performance fra åbningsdagen den 1. februar 2016. 

 

Der gøres endvidere opmærksom på at Landbrug & Fødevarers kommentarer til de to brugerguides 

tager udgangspunkt at forklare regler og arbejdsgange i Tast selv-service så præcist og læsevenligt 

som muligt. Derudover fremgår Landbrug & Fødevarers holdning til udformningen af reglerne af de 

høringssvar der er fremsendt og vil blive fremsendt til de bekendtgørelser og vejledninger der vil 

gælde for ansøgningsåret 2016, og som berører de ordninger, hvor Fællesskema og IMK 

anvendes. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer til høringen: 

 

Kommentarer til ”Samlet brugerguide til Fællesskema 2016” 

 

Side Tekst Kommentar/forslag til ny tekst 

Afsnit 1. Før du går i gang med Fællesskema 

11 Afsnit vedr. fejlkoder art. 

32 

Afsnit 6 er udvidet med en udførlig liste over de fejlkoder…  

11 Afsnit ”udbetaling – 

miljø- og økologitilsagn” 

Teksten ”hvis du fik nyt tilsagn i …” bør erstattes med den tekst der står i 

brugerguiden til IMK side 45, afsnit 2: 

 

”Som noget nyt er det i 2016 er krav, at du indtegner dine tilsagnsarealer, 

så de geografisk overlapper de registrerede tilsagn i IMK” 

 

Denne formulering er lettere at forstå. Det vil også være godt, hvis der 

henvises til brugerguiden til IMK. 

11 Afsnit ”Du kan ikke søge 

Ø.A. til § 3-arealer” 

Teksten bør præciseres. Kravet gælder alene gælder for § 3-moser, § 3-

heder og § 3-overdrev. Langt de fleste medregnede § 3-arealer er § 3-

enge, der ikke er omfattet af kravet.  

12 øverst Der er brug for en beskrivelse af, hvad det betyder for ansøger, at der ikke 

længere kan skrives et areal for skovtilsagn, og at det kun vil være muligt 

at overføre markens indtegnede areal.. 

13 Afsnit 1.2.1 Det er vigtigt, at det også kort beskrives, at der skal være sammenhæng 

mellem indsendt Fællesskema og rådighed for over betalingsrettigheder. 
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Henvis eventuelt til det relevante afsnit. 

14 Afsnit 1.2.3 Det bør fremgå, at det også er muligt at se hvilke betalingsrettigheder, der 

er registreret på CPR-numre. 

14 Afsnit 1.2.4 Tilsagn, der er erhvervet ved producentskifte kommer ikke frem, hvis 

NaturErhvervstyrelsen endnu ikke har sagsbehandlet overdragelsen. 

14 Afsnit 1.2.5 

Sidste afsnit 

Formuleringen ”Hvis du sidste år var oprettet i dit CPR-nummer,...” 

foreslås præciseret til: ”Hvis du sidste år eller da du søgte økologisk 

autorisation var oprettet i dit CPR-nummer,...” 

15 Afsnit 1.3.1 Det fremgår, at det er muligt at oprette en fuldmagt ved at indsende et 

papirskema i tilfælde, hvor CVR-numre oprettet efter 30. marts 2016. Det 

foreslås, at der tilføjes en henvisning til det afsnit i brugerguiden, hvor det 

beskrives og begrundes hvad dette går ud på (afsnit 1.5.7). 

16 Afsnit 1.4.1 Der er brug for en præcisering af hvad der sker, hvis der fortsat vælges 

kommunikation per brev, herunder om al kommunikation med 

NaturErhvervstyrelsen fortsat vil blive tilsendt per brev, eller om det kun vil 

være dele af kommunikationen, der vil blive tilsendt per brev. Det er vigtigt 

at dette præciseres og afklares og kommunikeres klart (også direkte i Tast 

selv-service), så det mindsker risikoen for at elektroniske breve ikke bliver 

læst. 

17 Afsnit 1.5.1 NaturErhvervstyrelsen har tidligere afklaret, at hvis ansøger havde 

rådighed over arealer og betalingsrettigheder på datoen for 

ansøgningsfristen, er det uden betydning, at der på et senere tidspunkt 

sker en skattefri virksomhedsoverdragelse med tilbagevirkende kraft til før 

ansøgningsfristen. Det vil sige, at det undtagelsesvist er muligt at få 

støtte, selvom CVR-nummeret ændres med tilbagevirkende kraft. Dette 

bør også beskrives i dette afsnit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20 1.6.1 Det forvirrer, at der ikke også står, at der kan overdrages 

betalingsrettigheder i perioden 22. april til 16. maj. Henvis eventuelt til frist 

for ændringer (afsnit 1.7.1). 

22 Tilmelding til 

slagtepræmie for hele 

2016 

Det bør anføres, at dette er relevant for bedrifter, der ikke er blevet 

tilmeldt slagtepræmieordningen i 2015. Så vidt vides gælder tilmeldingen 

til landmanden selv framelder sig, eller til der et år ikke slagtes eller 

udføres støtteberettigede dyr. 

23 Afsnit om andre 

ændringer end 

”nedskrivning af arealer” 

mangler  

Tilføj gerne teksten fra nogle af de nyheder, der blev sendt ud fra 

NaturErhvervstyrelsen i maj 2015 omkring ændringer efter 

ansøgningsfristen, herunder at det er muligt at tilføje nye marker og tilføje 

nye marker med miljøfokusområder (MFO).   Se for eksempel nyheden 

”Se frister for at ændre oplysninger i fælleskemaet” fra 5. maj 2015 og 

”Sådan kan du ændre i de grønne krav efter ansøgningsfrist” fra 7. maj 

2015. 

24 1.7.6  Det fremgår at støtten vil blive udbetalt til den, der råder over arealet den 

16. maj 2016. Dette stemmer ikke overens med § 17 i bekendtgørelse om 

direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

(grundbetalingsbekendtgørelsen), hvor det fremgår, at rådighedsdatoen er 

på ansøgningsfristen, dvs. den 21. april.  

 

Det er vigtigt, at der fokuseres på at alle oplysninger om krav til rådighed 

er korrekte, både i brugerguides og vejledninger, således at det ikke giver 

anledning til tvivl eller fejldisponeringer. 
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Afsnit 2: Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger 

  Afsnittet mangler at beskrive den nye undtagelse, der vedrører bedrifter 

på mindst 40 ha, jvf. grundbetalingsbekendtgørelsens § 18, stk. 3. 

  I 2015 var der mange problemer med nye ansøgere. Det være sig både 

CVR-ansøgere og CPR-ansøgere. I mange tilfælde skulle der vedhæftes 

et tomt dokument. Det står ikke beskrevet som en mulighed i 

brugerguiden. 

29 ”nej” under aktiv 

landbruger 

Dotten med ”slagtepræmie for kvier, tyre og stude” var ikke med i 2015. 

Betyder det, at der sket en praksisændring med hensyn til hvornår en 

ansøger betragtes som aktiv landbruger, når der modtages 

slagtepræmie?  

31 Afsnit 2.3, 2 afsnit Det skal vel være ”…anden ejet virksomhed…” 

 

Det bør skrives hvilket år årsopgørelsen skal være fra, hvis der er krav om 

dette. 

32 Nederste boks Teksten er rodet. Det foreslås, at der i stedet skrives: 

 

”Når du anvender mulighederne med ”samlet omsætning” eller 

”omsætning fra landbrugsaktivitet” vil felt A ikke ændres fra ”nej” til ”ja”, 

men ansøgningen kan sagtens indsendes alligevel. Når vi har godkendt 

de indtastede oplysninger vil ”nej” blive rettet til ”ja”.” 

Afsnit 3. Siden bedriftens ejendomme 

35 3.2 græsningsret Det er vigtigt at afsnittet vedrørende græsningsret stemmer helt overens 

med regelsættene, både for grundbetaling og for de forskellige 

arealstøtteordninger, og at det gøres meget tydeligt, såfremt der er tale 

om en ny praksis i forhold til tidligere. 

 

Søger du økologisk arealtilskud (ØA) skal det som udgangspunkt være 

som ejer eller forpagter af arealet. Du kan ikke søge ØA til arealer med 

lejet græsningsret – uanset hvem der har ansvar for 

landbrugsproduktionen, jvf. § 8 stk. 2 i Udkast af 14. december 2015 til 

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud.  

36 Felt G mangler 

beskrivelse 

Feltet skal alene udfyldes af ejere af markvandsboringer. Det bør anføres. 

Afsnit 4. Siden Markplan og grundbetaling 

43 Afsnit 4.5.1 

2. afsnit 

Selvom om permanent græs-reglen har været gældende siden 2005, er 

mange fortsat i tvivl om hvornår et græsareal overgår til at blive 

permanent græs. Det vil være mere tydeligt hvis der står følgende: 

 

”Du skal vælge en afgrødekode for permanent græs, hvis det er 6. år 

marken anmeldes med græs.” 

44 boks Det mangler at blive beskrevet hvordan arealer, der tidligere har været 

anmeldt som ikke-støtteberettigede lysåbne og rekreative arealer, men 

som i 2016 bliver støtteberettigede, skal anmeldes i 2016 (afgrødekoder 

med græs). 

Afsnit 5. GLM-søer 

51 5.4 GLM-elementer indgår i ØA-tilsagnet – men der udbetales ikke ØA-støtte 

for dem.  

Afsnit 6. Art 32 
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62 Fejlkode 5621 I teksten står afgrødekode 245 – det skal være afgrødekode 254. 

65 Tabel På grund af opsætningen er det svært at gennemskue, om den første 

række i tabellen på side 65 hører sammen med den sidste række på side 

64, eller om der er tale om to forskellige tilfælde. 

Afsnit 7. Siden Randzoner og MFO-efterafgrøder 

70 Afsnit 7.4 Som det fremgår af NaturErhvervstyrelsens ”Notat om høringssvar til 

ændringer til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v.” fra den 3. december 2015, vil det blive 

muligt, at 2 m bræmmer, kan tælle selvstændigt som MFO. Dette bør 

også fremgå her. 

72 Afsnit 7.7 Det bør nævnes, at hvis en mark er anmeldt som MFO-græsudlæg, så 

kan den også anvendes som MFO-efterafgrøde. 

Afsnit 8. Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav 

  Definer gerne: 

Omfattet af krav 

Undtaget af krav 

Opfylder krav 

  Bliver det en mulighed at fravælge arealer med tilsagn som MFO-brak 

(arealer anmeldt med afgrødekode 312, 313, 317, 319) i Fællesskema 

2016?  

 

Det står ikke beskrevet i guiden.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er 

en række af disse tilsagnsordninger i høring, hvor der blandt andet er 

foreslået justeringer vedrørende MFO. Der henvises til Landbrug & 

Fødevarers kommentarer til disse høringer, når høringssvarene bliver 

fremsendt senere i januar 2016. Derudover er det vigtigt, at beskrivelsen i 

brugerguiden stemmer overens med den måde, hvorpå reglerne ender 

med at blive udmøntet. 

75 Afsnit 8.3.1 Det foreslås at anvende ordet ”undtaget” i hele afsnittet i stedet for 

”fritaget”. 

Afsnit 11. Siden udbetaling af tilskud med tilsagn 

94 øverst Det er nødvendigt at beskrive nærmere, hvordan man tjekker at alle med 

tilsagn er med. Det er desuden vigtigt at være særlig opmærksom på 

tilsagn som er erhvervet ved producentskifte. De er formodentlig ikke 

sagsbehandlet og derfor ikke registreret på bedriften.  

95  Der mangler en beskrivelse af, at hvis der afkrydses for at forpligtigelser 

ikke overholdes, vil det give risiko for tilbagebetaling af tilskud. 

106 Afsnit 11.12 Teksten i den første sætning foreslås præciseret på følgende måde: 

 

”Du kan søge om nedsat græsningstryk, til arealer uden grundbetaling 

og :” 

109 Afsnit 11.14. Afsnit 11.14 vedrører marker med randzoner. Som følge af 

randzonelovens ophævelse sker der en række ændringer på dette 

område. Det er derfor vigtigt at brugerguiden tilpasses til de nye regler, og 

at det beskrives klart, hvad der skal gøres i følgende tilfælde: 

 

1. hvis randzonen (og 2 meter bræmmen) ikke ønskes udnyttet til 
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MFO 

2. hvis randzonen ønskes udnyttet til MFO 

3. hvis 2-bræmmen (og ikke randzonen) ønskes udnyttet til MFO 

 

Der henvises i øvrigt til Landbrug og Fødevarers kommentarer til MFO-

randzoner og deres bredde i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

109 boks Tilføj gerne en kolonne der angiver for hvilke år, det var muligt at tegne de 

angivne tilsagn 

109 Afsnit 11.14.3 Landbrug & Fødevarer går ud fra, at afsnittet udgår som følge af 

randzonelovens ophævelse. 

Afsnit 12. Siden Ansøgning om nye tilsagn 

114 Nederst Der kan i enkelte tilfælde søges ØA-tilsagn til marker i § 3 (enge) 

117  Nederst og øverst s. 

118 

Normalt bruges betegnelsen handelsgødning og ikke kunstgødning.  

 

Som det fremgår af høringsudkastet til Vejledning om økologisk 

arealtilskud er det muligt at få tilsagn til arealer, der er omfattet af en 

forpagtningsaftale om pesticidfri drift, så længe der ikke indgår en direkte 

økonomisk kompensation som en del af aftalen. Det kan eksempelvis 

være en forpagtningsaftale mellem en kommune og en landmand om 

pesticidfri drift af et kommunalt ejet areal. 

 

Dette bør også præciseres her. 

122 12.14.1 Der er fejl i afsnitsnummereringen. Afsnittet bør hedde 12.10.1. 

126 Nyt Det foreslås, at der indsættes et afsnit om tillæg til reduceret 

kvælstoftilførsel. 

Afsnit 13. Siden Økologisk jordbrugsproduktion - marker 

130 Øverst Følgende foreslås tilføjet: ”eller i 2016 mere end 70 kg total ikke-økologisk 

N pr. ha” 

133  13.8 udsalgssted Der er fejl i nummereringen. C1 hedder F1 osv. 

 

Det foreslås at bruge formulering fra Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

 

Salg ved vejbod (forarbejdede produkter) 

Fra en vejbod kan du sælge mindre mængder hjemmelavet syltetøj, 

marmelade eller saft fremstillet af frugt fra egen have. Der er ikke tale om 

stalddørssalg, men om en gårdbutik med så lille omsætning, at den ligger 

under bagatelgrænsen for at være registreret. Produkterne kan fremstilles 

i dit eget køkken. Omsætningen må ikke overstige kr. 50.000 pr. år. 

 

Stalddørssalg  

Stalddørssalg er, når du sælger dine egne uforarbejdede produkter i 

mindre mængder fra bedriften direkte til den private forbrugers egen 

husholdning. Det kan både være fra et lokale i stuehuset eller fra en bod 

ved vejen. (Bemærk, salg fra en bod ved vejen er ikke nødvendigvis salg 

fra vejbod – det afhænger af om det er forarbejdede eller uforarbejdede 

varer der sælges!) 

134 13.9 Teksten foreslås præciseret på følgende måde: 

”…hvis du dyrker i bundjord dvs. ikke i afgrænsede bede eller potter. 
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Hvis du både dyrker i potter/afgrænsede bede og i bundjorden skal du 

ikke sætte hak.” 

Afsnit 14. Siden økologisk jordbrugsproduktion - husdyr 

137 14.2.2 Det bør tilføjes, at produkter fra husdyrhold til eget forbrug – æg, mælk, 

kød – kun må bruges i egen husholdning. 

137 14.2.4 I afsnittet bør det tilføjes, at det er vigtigt at være særlig opmærksom på at 

indberette omlægningsdatoen og den nye husdyrtype på bedriften inden 

de økologiske dyr indsættes. 

Afsnit 16. Siden Unge nyetablerede landbrugere 

147 Dokumentation for 

anden etablering 

Afsnittet bør fjernes eller suppleres med eksempler (det giver ikke mening 

i den nuværende form). 

Afsnit 17. Siden skovordninger 

  Der mangler et afsnit omkring valg af afgrødekoder.  

Tidligere har det også været beskrevet tydeligt hvordan man skal forholde 

sig til anmeldelse af arealer der tilplantes før hhv. efter 1. september. 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at disse regler fortsat gælder. 

153 Afsnit 17.4.2 Der er brug for en afklaring af, om der er strammet op på 

sagsbehandlingen i forhold til hvem der er juridisk ejer. Hvis det er 

tilfældet, bør det beskrives i brugerguiden. 

 

 

Kommentarer til ”Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016” 

 

Helt generelt mangler brugerguiden til IMK anvisning til hvordan man anmoder om ændring af 

kortlagene: 

 ”art. 32 godkendt”: Der vil være tilfælde hvor kortlaget ”art. 32 godkendt” skal ændres, 

hvis kortindtegningen i 2008 har indeholdt mindre væsentlige unøjagtigheder, og der 

derfor er retmæssigt udbetalt enkeltbetaling til et lidt større areal end indtegnet. 

 

 ”Permanent græs (2015)” / ”Græs i år 5 (2015)”: I visse tilfælde er kortlagene ikke 

korrekte, f.eks. hvis en marks areal er øget i 5-årsperioden. Det bør være muligt at 

anmode om sådanne rettelser til kortlaget via Tast selv-service i tilfælde, hvor man kan 

dokumentere at marken har været i omdrift i 2011.  

 

 Kortlaget med frivillige randzoner: Der bør helt overordnet være muligt at indsende 

ændringsforslag til kortlaget med frivillige randzoner, eftersom det formodes, at Miljø- og 

Fødevareministeriets kort over randzoner ikke vedligeholdes længere. Se i den 

forbindelse også Landbrug & Fødevarers høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

 

I tabellen herunder er der anført nogle specifikke bemærkninger til indholdet i brugerguiden: 

 

Side Tekst Kommentar/forslag til ny tekst 

5 Afsnit 1.1 vigtige ændringer Det foreslås, at det også beskrives, at IMK er blevet ændret,  og at 

det nu er muligt at tilgå IMK via Internet Explorer. 

9 Afsnit 1.3 Tilknyt markkort Tekst foroven og Boks 1.  

Det bør måske nævnes at man først skal åbne Fællesskema 2016 

og derefter vælge Vis/tilknyt markkort 

14 Afsnit 1.4.2 Brug knappen 

Kortkontrol 

Vil det fremgå direkte i IMK, hvilke kontroller knappen kortkontrol 

kan anvendes til, så brugeren bliver opmærksom på, at den ikke 
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tjekker alle muligheder for fejl? 

23 Øverst IK-knappen. Der er behov for en præcisering af, hvad IK står for. 

26 Tegning øverst Det foreslås at tegningen i stedet laves med forskellige skraveringer 

eller en kombination, da farverne er svære at skelne i sort/hvid 

udskrift. 

33 Ændringsforslag Se den overordnede kommentar om ændring af kortlagene ”art. 32 

godkendt” og ”Permanent græs 2015” / ”Græs i år 5 2015”: 

 

 

Landbrug & Fødevarer håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage bemærkningerne i betragtning ved 

udarbejdelsen af de endelige brugerguides.  I er meget velkomne til at kontakte os for uddybende 

spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Maria Skovager Østergaard 

Seniorkonsulent 

 

Team EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


