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Høring over udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsbekendtgørelsen m.v. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. Høringssvaret indledes med en række generelle bemærkninger og 

fortsættes med specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer. 

 

Landbrug & Fødevarer følger den nationale implementering af reglerne for grundbetaling og grønne 

krav nøje. Vi er på nuværende tidspunkt nået ca. halvvejs gennem det andet år med de nye regler 

for grundbetaling og grønne krav. Dermed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at inddrage 

erfaringer for hele ansøgningsåret i bemærkningerne til de foreslåede justeringer af 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

 

På regelsiden har ansøgningsåret indtil videre blandt andet været præget af, at 

NaturErhvervstyrelsen har implementeret regelafklaringer fra EU-kommissionen, og at fortolkningen 

af reglerne vedrørende overdragelse af betalingsrettigheder til aktive landbrugere har været uklar. 

Landbrug & Fødevarer mener fortsat, det er vigtigt at sikre, at der ikke er landmænd, der kan 

komme i klemme på baggrund af den manglende klarhed i fortolkningen af regelsættet.  

 

Betalingsrettigheder 

I det hele taget har håndteringen af betalingsrettigheder givet udfordringer. Det skyldes ikke mindst, 

at der i perioden er blevet inddraget mange betalingsrettigheder som følge af reglen om toldning af 

antallet af betalingsrettigheder i 2015. Desværre har EU-reglerne været indrettet således, at der 

blev stillet krav om, at inddragelsen skulle ske forholdsmæssigt mellem ejede og forpagtede 

betalingsrettigheder. Dette har givet mange udfordringer bl.a. i forhold til håndteringen 

forpagtningskontrakter.  

 

Set i lyset af de udfordringer, der har været med inddragelse af betalingsrettigheder i 2015, er det 

vigtigt, at reglerne indrettes på en måde, så det bliver nemt og enkelt at håndtere inddragelse af 

betalingsrettigheder, når der skal inddrages betalingsrettigheder i 2017 og fremefter.  

 

Efter 2015 er reglen således, at der hvert år inddrages et antal betalingsrettigheder svarende til det 

antal betalingsrettigheder, der ikke har været udnyttet 2 år i træk. Som Landbrug & Fødevarer 

forstår det, stilles der i EU-lovgivningen krav om, at det er de betalingsrettigheder, der har lavest 

værdi, der skal inddrages først. (jf. artikel 31, stk. 1 (b) i forordning 1307/2013). Dette er også 

afspejlet i bekendtgørelsen.  
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Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse også noteret sig, at EU-lovgivningen ikke stiller krav 

om, at ejede og forpagtede betalingsrettigheder skal inddrages forholdsmæssigt, og at 

NaturErhvervstyrelsen foreslår, at det bliver muligt at prioritere i Fællesskemaet, at ejede 

betalingsrettigheder inddrages før forpagtede betalingsrettigheder.  

 

Det er en forbedring af regelsættet, men Landbrug & Fødevarer skal hertil bemærke, at den 

foreslåede tilpasning af reglerne for inddragelse af betalingsrettigheder ikke fuldt ud vil løse den 

ovennævnte problemstilling. Dette kan illustreres med et konkret eksempel:  

 

En landmand skal have inddraget 4 betalingsrettigheder. Landmanden har både ejede 

betalingsrettigheder og forpagtede betalingsrettigheder fra 3 forskellige bortforpagtere. 

Landmanden råder over i alt 10 betalingsrettigheder med samme laveste værdi, imidlertid ejer 

landmanden kun de 3 af disse rettigheder. Landmanden prioriterer, at ejede betalingsrettigheder 

skal inddrages før forpagtede betalingsrettigheder. Derved inddrages 3 ejede betalingsrettigheder. 

Den sidste rettighed skal da, som Landbrug & Fødevarer forstår de foreslåede regler, inddrages 

forholdsmæssigt mellem de forpagtede arealer, dvs. 1/3 betalingsrettighed hos hver bortforpagter. I 

dette konkrete eksempel vil muligheden for at prioritere de ejede betalingsrettigheder derfor ikke 

hjælpe, eftersom inddragelsen ligesom i 2015 vil påvirke alle tre forpagtninger.  

 

På den baggrund foreslår Landbrug & Fødevarer, at NaturErhvervstyrelsen giver mulighed for 

yderligere prioritering af, hvilke betalingsrettigheder, der skal inddrages. Såfremt den sidste 

betalingsrettighed kan inddrages hos én bortforpagter i stedet for hos 3 bortforpagtere, vil det lette 

håndteringen betydeligt.  

 

Se nærmere under de specifikke bemærkninger senere i høringssvaret. 

 

Miljøfokusområder 

Implementeringen af reglerne for EU’s landbrugspolitik i Danmark giver danske landmænd 

begrænsede muligheder for at anvende miljøfokusområder sammenlignet med mange andre lande. 

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at få udvidet disse muligheder. Landbrug & Fødevarer 

mener, at det bør være muligt for danske landmænd at anmelde alle de typer miljøfokusområder, 

som er mulige i henhold til EU-lovgivningen, herunder fx også kvælstoffikserende afgrøder og 

læhegn. Ikke mindst har den manglende mulighed for at anmelde kvælstoffikserende afgrøder til 

miljøfokusområde en forvridende effekt, eftersom dette er muligt i alle andre EU-lande. Dette er 

blandt andet med til at true produktionen af dybfrostærter i Danmark. 

 

Kontrol af miljøfokusområder og anvendelse af erstatningsarealer 

Kontrollen af miljøfokusområder tager ifølge retningslinjer fra Kommissionen udgangspunkt i, at det 

er de miljøfokusområder, der findes på kontroltidspunktet, der tæller med i opgørelsen over, om 

landmanden har etableret 5 % miljøfokusområder. Hvis det ved kontrollen konstateres, at arealer 

anmeldt som miljøfokusområde ikke lever op til kravene, er det muligt at erstatte disse 

miljøfokusområder med andre arealer, der kan leve om til kriterierne som miljøfokusområde. Dette 

giver en fin fleksibilitet, eftersom de konkrete vejrforhold i vækstsæsonen kan påvirke mulighederne 

for at etablere miljøfokusområder på specifikke arealer. Dog betyder de nuværende retningslinjer, 

at kontroltidspunktet i visse tilfælde kan blive afgørende for, om en landmand opfylder kravet om at 

etablere 5 % miljøfokusområder. Landbrug & Fødevarer mener, at dette er meget 

uhensigtsmæssigt, og at NaturErhvervstyrelsen skal finde en løsning på dette problem. 

 

Som eksempel kan nævnes følgende: 

En landmand har anmeldt 5 % miljøfokusområder: 2 % brak og 3 % efterafgrøder. 
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I forbindelse med en sommerkontrol underkendes brakarealet og landmanden mangler derfor 2 % 

MFO. Det er på kontroltidspunktet ikke muligt at finde andre erstatningsarealer, og der er endnu 

ikke etableret efterafgrøder. Derfor får landmanden en underkendelse for manglende opfyldelse af 

kravet om etablering af miljøfokusområder. 

 

Var kontrollen i stedet blevet foretaget om efteråret, og landmanden havde etableret ekstra 

efterafgrøder for at være på den sikre side, ville det have været muligt for kontrolløren at finde 

efterafgrøder som erstatningsareal, og landmanden ville ikke have fået en underkendelse. 

 

Som det er i dag, tillades det at overanmelde arealet med efterafgrøder. Havde landmanden på den 

baggrund anmeldt fx 6 % efterafgrøder i stedet for 3 % efterafgrøder, ville landmanden også have 

undgået en underkendelse, både i forbindelse med en sommerkontrol og i forbindelse med en 

efterårskontrol. 

 

Eftersom der i forbindelse med implementeringen af Fødevare- og Landbrugspakken skal etableres 

flere efterafgrøder, som ikke samtidig kan være MFO-efterafgrøder, bliver det fremadrettet ikke 

muligt at overanmelde i samme grad som tidligere. Derfor bør der findes en løsning, som gør, at 

landmænd ikke kommer i klemme på baggrund af kontroltidspunktet. Et konkret forslag kunne for 

eksempel være, at NaturErhvervstyrelsen kommer på et opfølgende kontrolbesøg i efteråret, 

såfremt der underkendes arealer ved sommerkontrollen. 

 

Landbrug & Fødevarer skal også opfordre til, at det fortsat bliver muligt at vælge at anmelde MFO-

efterafgrøder på alle marker i Fællesskemaet ved at sætte et hak i ”ja for alle marker”. Derefter kan 

ansøgeren selv vælge at flytte krydset, såfremt der ønskes at søge andre efterafgrødeordninger på 

specifikke marker. 

 

MFO-randzoner 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør være muligt at etablere en MFO-randzone med en væsentlig 

større bredde end de 9 meter, der er mulighed for på nuværende tidspunkt. 

 

MFO-efterafgrøder 

Der er fortsat stor interesse for at få godkendt kvælstoffikserende afgrøder som pligtige 

efterafgrøder og som MFO-efterafgrøder. Der henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers 

kommentarer til denne problemstilling i høringssvaret til plantedækkebekendtgørelsen, som er 

fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 24. juni 2016 (j.nr. 15-4112-000011).  

 

I forbindelse med implementeringen af de grønne krav, blev der indført en kontrolmodel for MFO-

efterafgrøder. Den såkaldte kontroltrappe, der vurderer efterafgrødernes dækningsgrad. 

Kontrolmodellen er udarbejdet på baggrund af videnskabelige analyser fra Aarhus Universitet. 

Formålet med modellen er at sikre, at efterafgrøderne har en tilstrækkelig effekt. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, det er nødvendigt at evaluere og justere kontroltrappen, da den ikke 

nødvendigvis rammer alle typer af efterafgrøder lige godt og er forbundet med en række 

usikkerhedsfaktorer. I kontrolmodellen fokuseres der udelukkende på bladomfang og ikke på 

kvælstofopsamlingen i rødderne. Der kan være stor forskel på bladomfanget og plantens udvikling 

alt efter om der er tale om korn, græs eller korsblomstrende afgrøder, og nogle af disse typer af 

efterafgrøder har derfor en større underkendelsesrisiko ved anvendelse af kontroltrappen. Desuden 

er modellen behæftet med en række usikkerhedsfaktorer som fx klima/vejrforhold, manglende 

plantetilgængeligt kvælstof, angreb af skadedyr, sygdomme m.v.  
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Datoer og frister 

Helt generelt bør datoer og frister sættes ud fra, hvad der er miljømæssigt meningsfuldt, hvad der 

harmonerer med den almindelige landbrugsdrift, og hvad der giver mening for den enkelte 

landmand, og ikke ud fra NaturErhvervstyrelsens ressourcemæssige hensyn.  

 

Det er vigtigt, at NaturErhvervstyrelsen løbende vurderer hensigtsmæssigheden af de frister, der er 

indarbejdet i regelsættet vedrørende grundbetaling og grønne krav. I den forbindelse er det vigtigt 

at se på, om det er strengt nødvendigt at have fristen i henhold til EU-lovgivningen, om fristen 

spiller fornuftigt sammen med de øvrige regelsæt, som landmanden skal opfylde, og om der er 

indbygget tilstrækkeligt med fleksibilitet i tilfælde af variationer i vejrforhold fra år til år.  

 

Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse noteret sig, at NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med 

høring af bekendtgørelsen har ophævet aktivitetskravet for dyrkede arealer og dermed fjerner 

fristen for tilsåning af landbrugsarealer den 31. maj. Kravet er erstattet af en plejepligt for allerede 

etablerede omdriftarealer. Se specifikke bemærkninger vedrørende plejepligten senere i 

høringssvaret.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at følgende frister også bør enten flyttes eller helt fjernes: 1. Når 

såningsfristen kan fjernes, bør det også være muligt at fjerne fristerne for etablering af MFO-

græsudlæg i korn og majs hhv. den 31. maj og den 30. juni. Som minimum bør disse frister 

udelukkende gælde under ”normale vejrforhold”. 2. Fristen for etablering af blomsterbrak bør 

ændres fra 30. april til 31. maj. 3. Fristen for tidligst mulig destruktion af MFO-efterafgrøder bør 

ændres til den 20. oktober. Landbrug & Fødevarer kan ikke se fagligt belæg for, at fristen er den 

27. oktober, eftersom der i normale år ikke vil være kvælstofudvaskning af betydning. 4. Perioden 

for opfyldelse af aktivitetskravet på brakarealer justeres til at følge perioden for opfyldelse af 

aktivitetskravet på græsarealer, som er den 1. juni til 15. september. 5. Forbudsperioden for slåning 

på brakarealer bør fjernes eller reduceres væsentligt. 

 

Der findes flere kommentarer vedrørende forskellige frister under de specifikke kommentarer til de 

enkelte paragraffer senere i høringssvaret. 

 

Natur og biodiversitet i agerlandet 

Af regeringen Naturpakke fremgår, at ”Aftaleparterne er enige om at arbejde for at forenkle den 

danske implementering af EU’s regler for landbrugsstøtte med henblik på at gøre det lettere og 

mere attraktivt for landmænd at udlægge små naturarealer på bedrifterne. Relevante interessenter 

inddrages i arbejdet.” 

 

I forbindelse med reglerne om grundbetaling bør det løbende tilstræbes, at der sker en tilpasning, 

således at det i videst muligt omfang gøres muligt at fremme natur og biodiversitet i 

landbrugslandet indenfor rammerne af grundbetalingsordningen.  

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til at blive inddraget i det kommende arbejde med en forenkling af 

den danske implementering af reglerne, men vil allerede nu opfordre til, at der ses på en forenkling 

af bestemmelserne fx vedr. etablering af vildt- og bivenlige tiltag – herunder bestemmelsen om at 

vildt- og bivenlige tiltag maksimalt må være 10 meter bredde og skal placeres med minimum 10 

meters mellemrum.   
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I afsnittet herunder findes Landbrug & Fødevarers specifikke bemærkninger til de enkelte 

paragraffer. 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte paragraffer 

 

§ 1 Generelt 

Det foreslås at definere permanente afgrøder i bekendtgørelsen på lige fod med omdriftsarealer, 

permanente græsarealer m.v. 

 

§ 2 stk. 2 Særskilt landbrugsparcel 

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 blive 

støtteberettigede.  

 

Mange landmænd har den seneste tid oplevet, 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 tilfælde, hvor arealerne reelt er sammenhængende med andre 

landbrugsarealer. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor NaturErhvervstyrelsen til at finde en 

løsning på denne problemstilling snarest muligt. 

 

Endvidere er det uklart, hvor det er muligt at finde definitionen på en ”afgrødegruppe”. 

 

§ 5 stk. 2 Inddragelse af betalingsrettigheder 

Hvis inddragelsen af betalingsrettigheder fremadrettet skal foregå på hensigtsmæssig måde for 

ansøger, bør det være muligt for ansøger at prioritere hvilke af de rettigheder som landmanden 

råder over med lavest værdi, der inddrages.  

 

I tilfælde, hvor der skal inddrages flere rettigheder end antallet af ejede rettigheder med laveste 

værdi, og der er forpagtede arealer fra flere forskellige bortforpagtere, bør det være muligt at 

prioritere hvilke af de bortforpagtede rettigheder, der inddrages, således at færrest mulige 

bortforpagtere berøres af inddragelsen. Hvis ikke dette bliver muligt, kan der være risiko for, at 

forpagtningskontrakterne for flere bortforpagtere påvirkes, og for et meget lille antal rettigheder. 

 

Der er også brug for, at det defineres, hvornår to betalingsrettigheder har samme pålydende. Der er 

i 2015 set eksempler på, at forskelle på 1-2 øre per betalingsrettighed betød, at dem med lavest 

pålydende blev inddraget uanset om de var ejede eller forpagtede. 

 

§ 6 Overdragelse af betalingsrettigheder 

Det fremgår ikke, at erhververen af betalingsrettigheder skal være aktiv landbruger. Ligeledes 

fremgår det ikke, hvad der skal til for at være aktiv landbruger i forbindelse med erhvervelse af 

betalingsrettigheder. 

 

§ 6 stk. 3 Overdragelse af betalingsrettigheder efter ansøgningsfristen 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at der med bestemmelsen bliver skabt klarhed 

vedrørende en situation, som har givet anledning til en del spørgsmål. Det foreslås at ordet 

”modtages” udskiftes med ”ske” eller ”foretages”, da det efter Landbrug & Fødevarers opfattelse 

skaber større klarhed at rette bestemmelsen mod landbrugerens handling (underretning) frem for 

den ”modtagelse” af underretningen, der sker ved myndigheden. 
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§7 stk. 5 Krav om vitterlighedsvidner 

Landbrug & Fødevarer mener ikke, at kravet om to vitterlighedsvidner på fuldmagten er 

hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor der er tale om helt sædvanlig partsrepræsentation, jf. 

forvaltningslovens § 8, hvor en konsulent repræsenterer en landmand. Et sådant krav vil medvirke 

til at udvande reglerne om sædvanlig partsrepræsentation og bør revurderes af 

NaturErhvervstyrelsen. Landbrug & Fødevarer har påpeget dette tidligere, se fx Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til grundbekendtgørelsen fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 26. 

november 2015. 

 

§ 8 stk. 2 betalingsrettigheder fra national reserve – midlertidig ekspropriation 

NaturErhvervstyrelsen præciserer, at det er muligt at få tildelt betalingsrettigheder fra national 

reserve i tilfælde hvor den midlertidige ekspropriation vedrører det foregående eller de to 

foregående ansøgningsår, og ekspropriationen har betydet, at der er inddraget betalingsrettigheder.  

 

I bestemmelsens nye ordlyd er ”hele eller en del af” slettet. På dette punkt er der således, ud fra 

ordlyden, sket en indskrænkning af anvendelsen. Det er derfor uklart, om der er påtænkt en 

praksisændring, således, at det ikke længere er muligt at få tildelt betalingsrettigheder, hvis der kun 

har været tale om en midlertidig ekspropriation i en del af det forudgående år. Det er nødvendigt at 

få dette afklaret. I den forbindelse mener Landbrug & Fødevarer, at praksis bør fortsætte som hidtil 

uden yderligere indskrænkninger. 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at det også bør være muligt at modtage betalingsrettigheder fra 

national reserve i forbindelse med midlertidig ekspropriation, såfremt den midlertidige 

ekspropriation har varet mere end 2 år.  

 

Der er endvidere brug for en afklaring af, hvad der vil ske i følgende situation: Landmand Jensen 

har et areal, der er midlertidigt eksproprieret i 2016. I 2017 tages arealet ind i landbrugsdrift igen, 

men i ansøgningsåret 2017 får landmand Jensen underkendt et andet areal, fx pga. manglende 

overholdelse af aktivitetskrav på brakarealer. Eftersom et antal betalingsrettigheder hverken 

udnyttes i 2016 eller i 2017, vil landmand Jensen få inddraget et antal betalingsrettigheder. Kan 

landmand Jensen få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve i 2018 som følge af den 

midlertidige ekspropriation i 2016? Eftersom betalingsrettighederne ikke ville være blevet inddraget, 

såfremt arealet ikke havde været midlertidigt eksproprieret i 2016, er den midlertidige 

ekspropriation medvirkende til inddragelsen af betalingsrettighederne. 

 

§ 14 Undtagelsesbestemmelsen i artikel 32 

Landbrug & Fødevarer mener, at det urimeligt, at det ikke er muligt at påberåbe sig artikel 32 i en 

kontrolsituation, hvor kontrolløren underkender et areal, hvor de almindelige støttebetingelser ikke 

er opfyldt. Det kan have meget vidtrækkende konsekvenser for de landbrugere, som opfylder 

betingelserne, men har glemt at sætte kryds. Eftersom EU-lovgivningen, Landbrug & Fødevarer 

bekendt, ikke specifikt stiller krav om anmeldelse under artikel 32 for at kunne påberåbe sig 

bestemmelsen. 

 

Problemet er størst for de arealer, der kan blive våde i løbet af kalenderåret. Dette kan ikke 

forudsiges på ansøgnings/ændringsfristen, da det er vejrafhængigt.  

 

§ 20 stk. 2 og § 24 stk. 2 og 3 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at NaturErhvervstyrelsen arbejder for at hæve bagatelgrænsen fra 

100 m2 til mindst 500 m2. Dette gælder både for arealer, der modtager grundbetaling, og for 

arealer med landdistriktstilsagn. Den meget lave bagatelgrænse betyder, at der gives 
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underkendelser for meget små arealer. Det er administrativt meget tungt, både for landmænd og 

myndigheder, og det er med til at øge fejlraten på ikke mindst landdistriktsordningerne. 

 

§ 21 Landbrugsaktivitet og tilplantning med juletræer 

Landbrug & Fødevarer mener, det skal være muligt for landmænd, der tilplanter deres jord med 

juletræer om efteråret efter en kornafgrøde at opretholde støtten i tilplantningsåret, da det ikke er 

noget problem at opfylde kravet om landbrugsaktivitet.  

 

I lyset af Demmer-dommen bør det endvidere være muligt at lempe på bestemmelsen i § 21, så det 

bliver muligt at fjerne rødderne om vinteren og om foråret forud for mekanisk jordbehandling og til-

såning af arealet, eftersom der ikke længere er begrænsninger på anvendelsen af jorden til ikke–

landbrugsmæssige formål, så længe anden anvendelse af arealet ikke hæmmer 

landbrugsaktiviteten væsentligt. Det kan ikke siges, at landbrugsaktiviteten hæmmes væsentligt, 

når der sås og høstes en almindelig produktionsafgrøde på arealet det pågældende år.  

 

Derudover bør det være tilstrækkeligt, at rødderne bliver fjernet eller knust, forud for til-såning af 

arealet. 

 

§ 22 Anvendelse til ikke landbrugsmæssige formål 

Det fremgår ikke direkte af høringsnotatet, om sletningen af § 22 har en materiel betydning for, 

hvilke regler der gælder direkte for landmanden. Derfor er det svært at vurdere, om ændringen har 

en reel betydning i praksis.  

 

Såfremt de to bestemmelser udgår af bekendtgørelsen, er det vigtigt, at det beskrives meget nøje i 

vejledning om direkte arealstøtte, hvordan landmanden skal forholde sig. Herunder bør der vises 

eksempler på, hvornår landbrugsaktiviteten er væsentligt hæmmet og arealet derfor ikke er 

støtteberettiget.  

 

Det er også vigtigt med en præcisering af, hvad der gælder i forbindelse med nedgravning af 

elkabler, rørledninger og lignende og hvis der foregår andre aktiviteter på arealet i løbet af 

sommeren eller i løbet af vinterhalvåret. 

 

§ 23 Konsekvensrettelse 

Hvis § 22 udgår, bliver § 23 den nye § 22. Der opfordres til, at konsekvensrette samtlige 

bestemmelser, hvori der er henvist til en bestemmelse, der får nyt nummer. 

 

§ 23 Aktivitetskrav på omdriftsarealer/dyrkede arealer 

Det er positivt, at aktivitetskravet på omdriftsarealer bortfalder. Dermed er der færre datoer for 

landmanden at forholde sig til. Eftersom der ifølge EU-reglerne alene skal stilles krav om 

landbrugsaktivitet for arealer udenfor produktion, har NaturErhvervstyrelsen foreslået, at 

aktivitetskravet erstattes af en plejepligt på arealer udenfor produktion. Disse arealer defineres som 

arealer, der er etableret med en produktionsafgrøde inden ansøgningsårets start og som ikke 

høstes i ansøgningsåret.  

 

Disse arealer skal vedligeholdes, så hovedafgrøden ikke hæmmes væsentligt af ukrudt.  

 

Når udkastet til bekendtgørelsestekst gennemlæses er det umiddelbart svært at gennemskue 

hvilken type arealer, der er tale om.  
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Umiddelbart kan der være tale om tre typer af arealer:  

 

1. Der kan være tale om permanente afgrøder, som også beskrevet i § 25. Landbrug & 

Fødevarer går dog ikke ud fra, at dette er tilfældet. Eftersom den nuværende formulering 

kan give anledning til forvirring foreslås det, at det præciseres, at der er tale om 

omdriftsarealer, som er en delmængde af de dyrkede arealer.  

2. Den anden type er arealer med afgrøder, der først høstes året efter, fx forskellige typer af 

frø-afgrøder.  

3. Den tredje type er arealer, der etableres med vinterafgrøder, men som ikke høstes, fx pga. 

vådt høstvejr. I sidstnævnte tilfælde kan den foreslåede bestemmelse give risiko for, at 

sådanne arealer underkendes, ikke mindst i tilfælde hvor arealet drives økologisk, og der 

derfor ikke er de samme muligheder for at anvende midler til ukrudtsbekæmpelse. Alt 

andet lige, vil landmanden dog også på disse arealer gennemgå marken for fx. flyvehavre, 

som det er lovpligtigt at bekæmpe. På den baggrund mener Landbrug & Fødevarer, at den 

foreslåede plejepligt kan give risiko for utilsigtede underkendelser af omdriftsarealer, som 

reelt har været plejet, fx i form af bekæmpelse af flyvehavre. Såfremt EU stiller krav om, at 

der indføres en plejepligt, vil Landbrug & Fødevarer derfor henstille til, at der i forbindelse 

med kontrollen af reglen tages hensyn til vejrforhold, produktionsmetoder m.v. Såfremt det 

ikke er nødvendigt i henhold til EU-reglerne at implementere denne plejepligt, anbefaler 

Landbrug & Fødevarer, at § 23 slettes. (både mister høstudbytte, tilsagn m.v.) 

 

§ 25 stk. 2 Stævning af lavskov 

Det er vigtigt, at det bliver praktisk muligt indberetningsmæssigt at stævne lavskovsarealer 

forskudt/trinvist, således at dele af arealet stævnes på forskellige tidspunkter.  

 

På fx udearealer til svin vil det give mulighed for, at der til enhver tid kan være både høje og lavere 

træer på det samme areal. En metode er eksempelvis at stævne hver anden række efter 5 år og 

den resterende halvdel efter 10 år.  

 

Producenter af energiafgrøder har også et ønske om at have mulighed for at lade enkelte rækker 

stå efter høst til opretholdelse af skjul til vildtet og til nytteinsekter.  

 

På nuværende tidspunkt er dette ikke muligt med mindre der ændres markblok og indskrives høstår 

på de enkelte markblokke. I den forbindelse skal det bemærkes, at det i en kontrolsituation vil være 

relativt let at vurdere, om et areal har været stævnet indenfor de i bekendtgørelsen angivne 10 år, 

da det blandt andet kan vurderes på tykkelsen af stammerne.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at lavskov skal stævnes mindst hvert tiende år. Landbrug & 

Fødevarer mener, at denne grænse skal hæves til 15-20 år. Det vil give en større tilvækst og bedre 

økonomi i dyrkningen af energipoppel. Forslaget kan rummes inden for rammerne af forordningen 

og de nuværende regler. Desuden implementeres reglerne anderledes i lande som fx Sverige. 

   

§ 25 stk. 3 Plantetal for poppel 

Det er positivt, at plantetallet for poppel reduceres fra 2.000 til 1.000 træer per ha. Landbrug & 

Fødevarer foreslår, at kravet til plantetal for de øvrige lavskovsarter også nedsættes. Dette vil 

blandt andet være med til at nedsætte underkendelsesrisikoen i gamle beplantninger, hvor der med 

tiden er blevet et lavere antal træer, fx som følge af skadedyrsangreb. 
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§ 26 Vildt- og bivenlige tiltag 

I forbindelse med reglerne om grundbetaling bør det løbende tilstræbes, at der sker en tilpasning, 

således at det i videst muligt omfang gøres muligt at fremme natur og biodiversitet i 

landbrugslandet indenfor rammerne af grundbetalingsordningen. Landbrug & Fødevarer ser frem til 

at blive inddraget i det kommende arbejde med en forenkling af den danske implementering af 

reglerne i forbindelse med regeringens Naturpakke, men vil allerede nu opfordre til, at der ses på 

en forenkling af bestemmelserne fx vedr. etablering af vildt- og bivenlige tiltag – herunder 

bestemmelsen om at vildt- og bivenlige tiltag maksimalt må være 10 meter bredde og skal placeres 

med minimum 10 meters mellemrum.   

 

§ 27 stk. 2 Blomsterbrak 

Fristen for etablering af blomsterbrak bør ændres fra 30. april til 31. maj for at sikre optimale 

betingelser for jordbearbejdning og spiring af de udsåede arter. 

 

Der gøres endvidere opmærksom på, at stk. 2 kan give anledning til forvirring i forhold til, hvornår 

det generelt tillades at etablere plantedække på brakarealer og samspillet med 

krydsoverensstemmelseskrav 1.33.  

 

Ifølge Krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsens krav 1.33, stk. 3 og stk. 4b, er det tilladt at 

foretage jordbearbejdning og til-såning af brakarealer frem til 31. maj i det år arealet overgår til brak 

og genetablere plantedækket på eksisterende brakarealer i perioden fra 1. august til 15. september. 

Dette fremgår ikke tydeligt af grundbetalingsbekendtgørelsen, der kan læses således, at det kun 

undtagelsesvist er muligt at foretage mekanisk jordbehandling, såfremt der etableres blomsterbrak.  

 

Såfremt landmanden har udført en af de ovennævnte aktiviteter, skal arealet således ikke 

underkendes som brakareal, eftersom der er tale om vedligeholdelse af plantedækket og ikke om 

produktionsmæssig anvendelse af arealet.  

 

§ 27 stk. 3 Brak – etablering i efteråret 

Det bør være muligt at afslå brakarealer i juli måned i forbindelse med klargøring af arealet til 

vintersæd, herunder fx vinterraps. 

 

§ 27 stk. 4 Opdyrkning af brakarealer – vårsæd 

Det bør være muligt at foretage nedvisning af brakarealer forud for jordbearbejdning 1. november 

ved genopdyrkning forud for etablering af vårsæd. I enkeltbetalingsordningen var muligheden for 

nedvisning forud for etablering af vårsæd fastlagt i regelsættet for krydsoverensstemmelse til den 1. 

september. Denne mulighed bør genindføres i grundbetalingsordningen for at kunne udføre en 

optimal etablering af den efterfølgende vårsæd. 

 

§ 27 stk. 7 Forbudsperiode for slåning af brakarealer 

Landbrug & Fødevarer mener, at forbudsperioden bør forkortes eller helt fjernes, eftersom 

forbudsperioden giver et unødigt komplekst regelsæt og dermed øger underkendelsesrisikoen for 

landmanden. 

 

§ 27 stk. 8, nr. 2 Selektiv slåning 

Det er vigtigt, at det er muligt at slå hele marken, såfremt de nævnte arter er spredt ud over hele 

marken. 
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§ 30 stk.1 MFO-randzoner 

Landbrug & Fødevarer mener det bør være muligt at etablere en MFO-randzone med en væsentlig 

større bredde end de 9 meter, der er muligt på nuværende tidspunkt. 

 

§ 30 stk. 1 Miljøfokusområder 

Implementeringen af reglerne for EU’s landbrugspolitik i Danmark giver danske landmænd 

begrænsede muligheder for at anvende miljøfokusområder sammenlignet med mange andre lande. 

Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at få udvidet disse muligheder. Landbrug & Fødevarer 

mener, at det bør være muligt for danske landmænd at anmelde alle de typer miljøfokusområder, 

som er mulige i henhold til EU-lovgivningen, herunder fx også kvælstoffikserende afgrøder og 

læhegn. Ikke mindst har den manglende mulighed for at anmelde kvælstoffikserende afgrøder til 

miljøfokusområde en forvridende effekt, eftersom dette er muligt i alle andre EU-lande. Dette er 

blandt andet med til at true produktionen af dybfrostærter i Danmark. 

 

§ 32 stk. 2 Etableringsfrister for græsudlæg 

Når såningsfristen 31. maj kan fjernes, bør det også være muligt at fjerne fristerne for etablering af 

MFO-græsudlæg i korn og majs hhv. den 31. maj og den 30. juni. Som minimum bør disse frister 

udelukkende gælde under ”normale vejrforhold”. 

 

§ 32 stk. 3 Destruktionsfrist for MFO-efterafgrøder 

Fristen for tidligst mulig destruktion af MFO-efterafgrøder bør ændres til den 20. oktober. Landbrug 

& Fødevarer kan ikke se fagligt belæg for, at fristen er den 27. oktober, eftersom der i normale år 

ikke vil være kvælstofudvaskning af betydning efter den 20. oktober. 

 

§ 30 stk. 6 Plantebeskyttelsesmidler randzoner 

Det er ikke tilstrækkeligt, at der gives mulighed for at bekæmpe kæmpebjørneklo. Der bør være de 

samme muligheder for at bekæmpe uønskede arter, som for brakarealer, jf. § 27 stk. 2.  

 

§ 32 stk. 6 Afgrøder, der kan anvendes i blandinger 

Der er fortsat stor interesse for at få godkendt kvælstoffikserende afgrøder som pligtige 

efterafgrøder og som MFO-efterafgrøder. Der henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers 

kommentarer til denne problemstilling i høringssvaret til plantedækkebekendtgørelsen, som er 

fremsendt til NaturErhvervstyrelsen den 24. juni 2016 (j.nr. 15-4112-000011).  

 

§ 38 stk. 1 Unge landbrugere 

Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt at sikre fuld hjemtagning af EU-støtten. Derfor er det 

positivt, at NaturErhvervstyrelsen foretager justeringer, der sikrer fuld hjemtagning af midlerne. I 

den forbindelse skal det bemærkes, at alle unge landbrugere er sikret at modtage støtte fra 

ordningen til unge landbrugere, såfremt de kvalificerer til at få støtten. Det vil de også være såfremt 

der i første omgang ikke er afsat tilstrækkeligt med midler til ordningen. Derfor er der ikke grund til 

at afsætte et større beløb til ordningen end nødvendigt. Jo større det afsatte beløb er, jo højere vil 

risikoen være for, at det ikke er muligt at hjemtage hele EU-støtten. 

 

§ 45 Overdragelse af en bedrift 

Der bør være mulighed for at lave et producentskifte, som vil flytte retten til støtte til køber. Det vil 

være skattemæssigt hensigtsmæssigt. Muligheden for et producentskifte vil også betyde, at 

konsekvenserne af manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene flyttes over til 

køber. 
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§ 49 stk. 2 og 3 Fortsat anvendelse  

Det foreslås at overveje, om bestemmelsen er nødvendig. Landbrug & Fødevarer mener, at 

bestemmelsens indhold følger af almindelige juridiske principper. I modsat fald vil § 49 over årene 

vokse i omfang, idet der hvert år vil blive tilføjet en tilsvarende bestemmelse. 

 

Landbrug & Fødevarer håber, at NaturErhvervstyrelsen vil tage alle bemærkningerne i dette 

høringssvar i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige bekendtgørelse. I er meget velkomne 

til at kontakte os for uddybende spørgsmål. 
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