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Høring over udkast til Fællesskemabekendtgørelse 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til de foreslåede 

ændringer i Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. 

 

Den primære justering i bekendtgørelsen vedrører indtegningsreglerne i Internet Markkort (IMK). 

De justerede regler vil gøre det lettere at indtegne tilsagnsarealer, da det fremadrettet vil være 

muligt at indtegne marker hen over fradragsarealer til grundbetaling, uden at skulle indtegne en 

masse ekstra små marker.  

 

Eftersom de nuværende regler har gjort indtegningen af tilsagn meget tidskrævende og kompleks, 

er det positivt, at indtegningsreglerne forbedres. Det er dog ærgerligt, at det ikke har været muligt at 

indtegne på denne måde fra starten, da det kunne have sparet mange ressourcer på indtegning af 

markkort for ansøgerne.  

 

Det skal bemærkes, at Landbrug & Fødevarer har et stort ønske om, at ansøgningsperioden starter 

væsentligt tidligere end 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 2017 og fremover.   

 

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

ansøgningsperioden. 

 

Det fremgår af § 2 stk. 3, at områder der alene indeholder permanente græsarealer med forskellig 

procentsats for det støtteberettigede areal udgør selvstændige markblokke. Landbrug & Fødevarer 

mener i den forbindelse, at det bør være muligt, at marker med permanent græs med støtteprocent 

på 100 og omdriftsarealer kan være i samme markblok. Herved vil arealer med permanent græs 

under 0,3 ha, som støder op til andre landbrugsarealer blive støtteberettigede.  

 

Mange landmænd oplevede sidste år, at små arealer under 0,3 ha med permanent græs er 

kommet i en selvstændig markblok og dermed ikke længere er støtteberettigede. Dette er meget 

utilfredsstillende, særligt i de tilfælde, hvor arealerne reelt er sammenhængende med andre 

landbrugsarealer. Landbrug & Fødevarer har tidligere påpeget denne problemstilling og opfordrer 

nu igen NaturErhvervstyrelsen til at finde en løsning på denne problemstilling snarest muligt. 

 

I § 4 stk. 1 præciseres pligten til at indberette ændringsforslag til markbloksystemet. Det er vigtigt, 

at NaturErhvervstyrelsen informerer grundigt om, hvilke forpligtelser der er for ansøgeren, både i 

vejledningsmateriale og faglige nyheder, så det står klart for ansøgeren, hvad denne forpligtelse 
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indeholder. Det bør i den forbindelse overvejes, om det er muligt at gøre opmærksom på dette i 

Tast Selv-service – særligt for dem, der søger uden brug af konsulenthjælp. Dette skal ikke mindst 

ses i lyset af de nye indtegningsregler, som gør, at ansøgeren fremadrettet kun vil komme til at 

forholde sig til fx fradragsarealer m.v. på en mere indirekte måde end tidligere. 

  

NaturErhvervstyrelsen har foreslået tilføjet § 10 stk. 4, hvor det fremgår, at ”Hvis den indtegnede 

mark overlapper med det korttema, som repræsenterer arealer, der ikke er støtteberettigede for 

arealbaserede direkte betalinger, anses disse arealer som ikke ansøgt til arealbaserede direkte 

betalinger eller økologisk arealtilskud”. Det antages, at ”disse arealer” alene omfatter de dele af en 

mark, der overlapper med de ikke støtteberettigede arealer og ikke hele den indtegnede mark. 

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at dette præciseres i bekendtgørelsesteksten, så det ikke kan 

give anledning til misforståelser. 

 

Desuden er der tilføjet § 10 stk. 5, som giver mulighed for at søge støtte til arealer, der ikke er 

støtteberettigede til direkte betalinger, kan være omfattet af ansøgning om tilsagn om økologisk 

arealtilskud eller anmodning om udbetaling af økologisk arealtilskud. Det er vigtigt, at den 

procedure der nævnes bliver beskrevet tydeligt i de relevante vejledninger og guides. Det skal 

beskrives grundigt, hvilke typer arealer der kan være tale om, og i hvilke tilfælde det vil være 

nødvendigt at skrive en bemærkning i Fællesskemaet. Landbrug & Fødevarer er ikke på 

nuværende tidspunkt bekendt med, hvilke typer arealer der kan være tale om. 

 

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 
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