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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. ændring af visse bekendtgørelser for 

arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet for 2017-2013 og 2014-2020. 

 

Landbrug & Fødevarer fremsender hermed bemærkninger til ovenstående høring (j.nr. 15-810-

000025) fra den 14. december 2015.  

 

Generelt 

Det fremgår af høringen, at tilskud til de arealbaserede tilskudsordninger i en lang række tilfælde 

nedsættes til 0 kr. pr. ha for at udelukke dobbeltfinansiering mellem de arealbaserede 

tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet på den ene side (søjle 2) og de grønne krav under 

grundbetalingsordningen på den anden side (søjle 1).  

 

Overordnet set må det konstateres, at reglerne om de arealbaserede tilskudsordninger er yderst 

komplicerede. Det er uhensigtsmæssigt, at reglerne opstilles på en måde, så det ikke er 

umiddelbart gennemskueligt, hvordan man som landmand skal forholde sig til det komplicerede 

regelsæt. Kompleksiteten gør det også vanskeligt som rådgiver/konsulent at rådgive om, hvordan 

den enkelte landbruger bedst indretter sig i forhold til det eksisterende regelsæt, der løbende 

ændres i takt med at de danske myndigheder konsulterer EU-Kommissionen. 

 

De nye bestemmelser har ikke blot konsekvenser fremadrettet men også for eksisterende tilsagn, 

der skal tilpasses. Det er problematisk, at man ikke kan indgå 5-årige tilsagn, uden at der ændres 

grundlæggende på tilsagnene i perioden. 

 

Det fremgår af de konkrete forslag til ændring af bekendtgørelserne, at nedsættelsen af 

støttesatsen til 0 kr. per ha som følge af dobbeltstøtteproblematikken i forhold til miljøfokusområder, 

vi finde sted på arealer der er anmeldt som miljøfokusområder. Det er positivt, at der gives 

mulighed for, at landmanden kan vælge, hvorvidt arealet skal anvendes til miljøfokusområde, og 

det er helt centralt, at muligheden for at vælge, hvorvidt arealet skal anvendes til miljøfokusområde, 

også eksisterer i praksis.  Som udgangspunkt er det på nuværende tidspunkt således, at 

afgrødekoder for braklagte tilsagnsarealer automatisk tæller med som MFO-brak, se fx Vejledning 

om direkte arealstøtte 2016, side 60-61. Dermed vil støttesatsen for tilsagnet automatisk blive 

nedsat til 0 kr. og landmanden vil ikke have mulighed for at vælge, at arealet ikke tæller med til 

MFO, så støttesatsen ikke bliver nedsat. Det samme gælder for andre typer af MFO, som for 

eksempel GLM-landskabselementer, der som udgangspunkt ligger i et særligt kortlag, der 

automatisk tæller med til opfyldelsen af kravet om at etablere MFO-arealer. På den baggrund er det 

særdeles vigtigt, at systemerne tilrettes, så det bliver muligt at anmelde, hvorvidt arealerne skal 

anvendes til MFO. Dette gælder for alle landdistriktsordninger, hvor der eksisterer en 

dobbeltfinansieringsproblematik i forhold til MFO. Så vidt Landbrug & Fødevarer har forstået, er der 
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blevet lavet nye afgrødekoder, som kan anvendes til braklagte tilsagnsarealer, der ikke ønskes 

anmeldt som MFO-brak. Dette er imidlertid hverken beskrevet i vejledningen om direkte arealstøtte 

2016 eller i vejledningerne til de relevante landdistriktsordninger. Det er vigtigt at dette bliver 

uddybet og beskrevet grundigt begge steder. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at såfremt et brakareal indenfor et landdistriktstilsagn ikke anvendes 

til MFO-brak, bør det være muligt at anvende arealet som alternativ til etablering af pligtige 

efterafgrøder. 

 

NaturErhvervstyrelsen bemærker i høringsbrevet, at der kun ønskes høringssvar vedrørende de 

foreslåede ændringer. Landbrug & Fødevarer har tilføjet et par enkelte kommentarer vedrørende 

forhold, der ikke er omfattet af de konkrete ændringer. Vi håber, at NaturErhvervstyrelsen også vil 

tage disse kommentarer med i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelserne 

og vejledningsmaterialet til de omfattede ordninger. 

 

Tilsagn om ændret afvanding 

Landbrug & Fødevarer er bekendt med bestemmelserne, som skal forhindre dobbeltfinansiering i 

EU-lovgivningen, men er i det konkrete tilfælde tvivlende overfor, om der reelt er en 

dobbeltfinansieringsproblematik. Landbrug & Fødevarer efterlyser i den forbindelse en mere 

detaljeret begrundelse for, hvilke specifikke forhold i ordningen, der gør, at der er tale om 

dobbeltfinansiering. 

 

Som det fremgår af § 10 i bekendtgørelsen er forpligtelsen i forbindelse med 

tilskudsordningen til ændret afvanding, at arealet er udlagt som græs- eller naturarealer. Der må 

ikke ske dyrkning af afgrøder, men der må gerne være landbrugsproduktion på arealerne i form af 

fx afgræsning og slæt. Der er ikke krav om årlig landbrugsaktivitet med mindre der søges 

grundbetaling til arealerne. Sammenlignes dette med hvad der stilles af krav til eksempelvis MFO-

brak, fremgår det af artikel 45 stk. 2 i forordning nr. 639/2014, at hovedkravet på brakarealer er, at 

der ikke må være produktion. Det vil sige, at arealet ikke må anvendes til afgræsning og slæt. 

Dermed begrænses tilsagnshaverens råderum over arealet yderligere, når det anvendes til MFO-

brak. Set på den baggrund mener Landbrug & Fødevarer, at der ikke er tale om 

dobbeltfinansiering, og derfor bør tilskudssatsen ikke nedsættes til 0 kr., såfremt arealet anvendes 

til MFO-brak. 

 

Dertil kommer at NaturErhvervstyrelsen i 2015 har indgydt eksisterende og nye tilsagnshavere og 

potentielle fremtidige tilsagnshavere den forventning, at det er muligt både at modtage tilskud fra 

ordningen, og at anmelde arealet som MFO, hvis det er støtteberettiget til grundbetaling og var et 

omdriftsareal inden projektets gennemførelse. Dette fremgår eksempelvis af faktaarket ”Tilskud til 

20-årig fastholdelse”, der kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og af nyheden fra den 

13. april 2015 med overskriften ”Hvornår kan marker med miljøtilsagn tælle med under de grønne 

krav”. 

 

På den baggrund bør eventuelle justeringer i bekendtgørelsen som minimum kun gælde 

fremadrettet. Det vil sige tidligst for tilsagnsår, der påbegyndes i 2016. De tilsagnshavere, der har 

indgået tilsagn i 2015 har haft en forventning om hvilke vilkår, de har indgået aftalen på, herunder 

at det har været muligt at anvende arealer til MFO-opfyldelse uden modregning af tilskuddet. 

 

Økologisk arealtilskud 

Som det fremgår af § 4 stk. 2 i udkast til bekendtgørelse om økologisk arealtilskud, er det muligt at 

ansøge om økologisk arealtilskud for nye arealer, der tilgår en bedrift frem til den 1. september. 



Side 3 af 4 

 

  

Ligesom det var muligt i 2015, bør det også være muligt i 2016, 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. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 8, at tilsagnshaver som ejer eller forpagter skal drive arealet 

ved tilsagnsperiodens begyndelse. Der gøres i den forbindelse 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 situationer, hvor 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.  

 

Det er meget positivt at kravet om opdatering af gødningskvoteberegning og opbevaring på 

bedriften udgår, jvf. § 19. Desuden kvitteres der for den nye mulighed for at afkorte 

tilsagnsperioden for tilsagn der begyndte den 1. september 2014, som er indført i § 24. Dette vil 

være med til at lette den overgangsproblematik der er mellem de 1-årige artikel 68-ordninger og de 

5-årige tilsagn. 

 

Det er positivt, at der indføres en revisionsklausul for de nye regler gældende i § 30 og § 31. 

Revisionsklausulen gælder for tilsagn der begynder den 1. september 2014 eller den 1. september 

2015, og ikke for nye tilsagn, der indgås fra 1. september 2016. Det betyder, at vilkårene for nye 

økologitilsagn generelt forringes. 

 

Force majeure 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til ophævelse af kapitlet om force majeure i 

bekendtgørelserne under LDP 2017-2013, så længe landmanden ikke stilles ringere ved at der i 

stedet henvises til forordningsgrundlagets bestemmelser, der ifølge NaturErhvervstyrelsen gælder 

umiddelbart. 

 

Klageadgang 

Det er afgørende for Landbrug & Fødevarer, at klageadgangen ikke forringes ved at 

klageadgangen fremgår af en anden bekendtgørelse end i dag.  

 

Spørgsmålet om overimplementering 

NaturErhvervstyrelsen vurderer, at bestemmelserne ikke går videre end minimumskravene i EU-

reguleringen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere EU-reglerne. Landbrug & 

Fødevarer vil i den forbindelse godt bemærke, at der måske ikke er tale om overimplementering, 

men at der er tale om en meget kompliceret implementering, der ikke bidrager til en forenkling af 

EU’s landbrugspolitik, som ellers er højt på dagsordenen. 
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Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Det fremgår af høringen, at de administrative konsekvenser af ændringerne af bekendtgørelserne 

er små (tidsforbrug på mellem 5 og 20 minutter) Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at 

den enkelte isolerede ændring måske ikke vil tage lang tid (at indgive en erklæring, sætte et kryds i 

et skema eller lignende), men at når man ser på den kompleksitet som ordningerne har som 

helhed, så er de administrative konsekvenser store. Det er kompliceret at deltage i ordningerne og 

man skal hele tiden holde sig ajour med løbende ændringer. Det er ikke hensigtsmæssigt.  

 

Det fremgår endvidere, at der ikke ventes at være adfærdsvirkninger, som følge af ændringerne. 

Dertil kan det tilføjes, at såfremt det bliver så kompliceret og risikofyldt for den enkelte ansøger at 

gå ind i ordningerne, så kan det vise sig at få den konsekvens, at relevante ordninger fravælges, så 

ordningernes formål om øget økologisk areal og fordele for miljø og biodiversitet samt sikring af 

afvandingsforhold til gavn for natur og ynglende og fouragerende fugle i særligt udpegede områder 

ikke opnås. 

 

Med venlig hilsen     

 

      
Mette Trudsø Kruse     Maria Skovager Østergaard 

Seniorkonsulent      Seniorkonsulent 

Team EU       Team EU 
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