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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer angående ændring af vejledning om Økologisk 

arealtilskud 2016. 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed bemærkninger til ovenstående høring (j.nr.15-8146-

000025) fra den 17. december 2015. 

 

4.2 Du skal være aktiv landbruger i hele tilsagnsperioden 

Afsnittet bør tilpasses det tilsvarende afsnit i ”Vejledning om direkte arealstøtte 2016”, særligt afsnit 

2.2, og undtagelserne beskrevet i afsnit 2.2.1. 

 

4.4 Du skal være ejer eller forpagter 

I overensstemmelse med vores høringssvar til ændring af visse bekendtgørelser for arealbaserede 

tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet for 2017-2013 og 2014-2020, gør vi igen 

opmærksom på, at der er sket en justering af reglerne for grundbetaling vedrørende 

græsningsaftaler og rådighed over arealerne. Justeringen betyder, at det ikke kun er ejeren eller 

forpagteren der kan søge grundbetaling til et areal. Det kan også være den person, der har 

brugsretten til arealet (fx en græsningsaftale), der kan søge grundbetaling til et areal, hvis 

landbrugsaktivteten udføres for dennes regning og risiko. Se fx. beskrivelse af reglerne i Vejledning 

om direkte arealstøtte 2016, side 27. Det er vigtigt, at det beskrives tydeligt i vejledningsmaterialet, 

hvorledes dette håndteres i forhold til den gældende § 8 i bekendtgørelsen, således at der ikke 

opstår tvivl om det er ejeren eller forpagteren, der kan søge om økologisk arealtilskud, mens det er 

den, der har indgået en græsningsaftale på arealet, der kan søge grundbetaling til arealet.  

 

4.10.1 Information på din erhvervsmæssige hjemmeside 

Andet afsnit indeholder gentagelser og kunne evt. erstattes af følgende tekst: 

”En erhvervsmæssig hjemmeside er en hjemmeside, der har et kommercielt formål og en 

sammenhæng med tilskuddet som fx salg af afgrøder, kød eller æg fra egen bedrift, reklame for 

gårdbutik eller pluk selv-frugt i tilknytning til din bedrift.” 

 

5.4 Arbejdsarealer i mark med frugt/bær 

Det bør tilføjes, at afstanden mellem rækkerne ikke er begrænset. 

 

6 Betingelser for omlægningstillæg 

Det er uklart hvad der menes i forhold til at have søgt om omlægning i følgende afsnit.: ”Det vil sige, 

at hvis omlægningstids-punktet for dine arealer er 1. maj 2016, så må arealerne ikke have været 

omlagt eller søgt omlagt til økologisk jordbrugsproduktion i perioden 1. maj 2014 – 1. maj 2016. Du 

kan heller ikke få omlægningstillæg, selvom marken i den mellemliggende periode på to år har 

været konventionelt drevet.”   
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Menes der en eventuel omlægningsansøgning i perioden som er trukket tilbage? Eller evt. en 

tidligere ansøgning om Økologisk arealtilskud? I forhold til afsnittets sidste sætning, er det vel netop 

muligt at opnå omlægningsstøtte, hvis arealet har været drevet konventionelt i mindst to år før den 

nye omlægningsdato?  

 

8.2 Definition af græs i omdrift og permanent græs 

Definitionen af græs og andet grøntfoder bør være tilsvarende definitionen i vejledningen om 

direkte arealstøtte. Teksten kunne med fordel ændres til: ”Græs og andet grøntfoder omfatter græs 

og andre planter, der normalt forekommer på græsningsarealer, hvad enten de er naturlige eller 

tilsåede.” 

 

8.5 Sommerbrak 

Støtteberettiget sommerbrak med baggrund i vinterafgrøder bør ikke begrænses til vinterrug, men 

åbnes så det gælder alt vintersæd (vintersæd er pr. definition korn og ikke f.eks. vinterraps). 

Formuleringen i punktet kunne derfor med fordel ændres til: 

”Vintersæd, der er etableret i efteråret, høstes fra først i maj. Det kan spredes på marken eller 

høstes som grønkorn. Der pløjes eller foretages en gennemskærende harvning, som du fortsætter 

hen over sommeren.” 

 

10.3.1. Hvem kan søge tilsagn i ekstrarunden? 

Som vi også har beskrevet i vores høringssvar til bekendtgørelsesteksten, mener vi, at det også i 

2016 skal muliggøres, at nye økologiske bedrifter kan søge tilsagn i ekstrarunden på linje med 

eksisterende økologer, der søger til nye arealer. Der er givet flere store bevillinger til 

omlægningstjek i 2016, og for at få fuld effekt af dem, er det nødvendigt at kunne gennemføre 

omlægningstjek og autorisationsansøgning for nye bedrifter frem til den 1. september 2016. 

Desuden er det typisk de samme konsulenter, der udfylder fællesskemaet og udfører 

omlægningstjek. Derfor vil det give et enormt arbejdspres for disse konsulenter, såfremt begge dele 

skal være gennemført inden ansøgningsfristen den 21. april. 

 

Derudover kan man med fordel tilføje følgende forklarende tekst til afsnittet: 

”Du kan ikke søge tillæg til et areal, der er søgt basistilsagn til i den ordinære ansøgning.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lars Holdensen 

Chefkonsulent 

 

Økologi 

 

D +45 3339 4007 

M +45 2178 8633 

E lho@lf.dk 

 


