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Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: direktebetalinger@lfst.dk, niesbr@lfst.dk og birsma@lfst.dk  

 

Journalnummer: 17-1321-000004 

Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte for 2018 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkastene til de 4 

vejledninger om direkte arealstøtte for 2018.  

 

Vejledning om direkte arealstøtte er nu blevet delt op i fire forskellige selvstændige vejledninger. 

Derfor foreslås det, at der til hver vejledning er et indledende afsnit, der beskriver, hvad der er nyt 

siden sidst. Alle nye punkter bør stå i vejledning om grundbetaling. De forhold der er specifikt 

relevant for vejledning om grøn støtte, betalingsrettigheder m.v. bør gentages i indledningen til 

disse vejledninger. Desuden savnes en vejledning om ø-støtte. Det beskrives i høringsbrevet, at 

denne vejledning fremadrettet vil være et fakta-ark. I det mindste bør dette fakta-ark sendes i 

høring. 

 

Sommerbrak 

Det bør fremgå af vejledning om grundbetaling, ligesom det fremgår af vejledningen om økologisk 

arealtilskud (afsnit 7.5 i 2018 vejledningen), at arealer der i løbet af sommerperioden holdes sort 

ved gentagende harvninger (sommerbrak) er støtteberettiget til grundbetaling. Harvningerne 

foregår af hensyn til bekæmpelse af rodukrudt. Muligheden for sommerbrak bør gælde både 

økologiske arealer og ikke økologiske arealer. Det gælder ikke mindst arealer, hvor der ifølge 

aftaler med fx myndigheder ikke må anvendes pesticider, men som i øvrigt drives konventionelt. 

 

MFO-markbræmmer 

Ud over de detaljerede bemærkninger senere i høringssvaret, skal vi gøre opmærksom på, at det 

er vigtigt, at det er den fysiske MFO-markbræmme der kontrolleres og kan godkendes, selvom den 

ikke helt præcist svarer til indtegningen i IMK. Det kan være meget svært at indtegne en smal 

markbræmme, når den ikke kan ses på orthofoto. 

 

Nedenfor gengives de detaljerede bemærkninger til vejledningsteksterne. Der er en tabel for hver 

vejledning. Det primære mål med kommentarerne er at sikre forståelige vejledningstekster og 

korrekt fortolkning af direkte gældende regler fra forordningsteksterne. Kommentarer til konkrete 

reglers udformning i den nationale implementering vil i stort omfang fremgå af Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. og til Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema. 
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Vejledning om grundbetaling 2018 

 

Side / 

Afsnit 

Tekst Kommentar /  

ny tekst 

7 Frister for direkte 

arealstøtte i Fællesskema 

2018 

Det ser ud, til at tabellen ikke er rettet til efter de seneste ændringer, 

herunder de regler som på nuværende tidspunkt er i høring i 

bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. (herfra benævnt 

grundbetalingsbekendtgørelsen).  

 

Under Brak-perioder: 

På linje 3 mangler den nye slåningsperiode 1. april til 30. april. 

 

Under MFO-efterafgrøder: 

På næstsidste linje mangler de nye arter havre og hybridrug. Så vidt vides 

har Landbrugsstyrelsen foreløbig ikke foreslået justeringer af fristerne for 

etablering og destruktion af MFO-efterafgrøder til 2018. Såfremt 

vejledningen skal være korrekt, bør datoerne derfor rettes til 20. august i 

2018 og 20. oktober i 2018. 

 

Fristerne for etablering og destruktion af MFO-efterafgrøder har de senere 

år givet anledning til stor frustration for danske landmænd. Der henvises i 

den forbindelse til Landbrug & Fødevarers bemærkninger til denne 

problemstilling i vores høringssvar til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

8 / 1.0  ”Overordnet set gælder 

regelsættet indtil år 2020..” 

Det bør præciseres om det er til og med 2020 eller til og med 2019. 

9/ 1.2 ”Derudover vil unge 

nyetablerede landbrugere 

kunne få forhøjet 

landbrugsstøtte i op til 5 

år…” 

Der gøres opmærksom på, at den forventede vedtagelse af 

landbrugsdelen af den såkaldte ”omnibus-forordning” vil medføre en 

justering af denne regel gældende fra 1. januar 2018. 

9 Note 7 Forkert regelhenvisning. 

9 / 1.3 ”Du kan ikke få støtte, hvis 

Fællesskema og 

betalingsrettigheder er 

registreret på forskellige 

numre.” 

Landbrug & Fødevarer har forstået det således, at for en 

enkeltmandsvirksomhed er det underordnet, om der søges i CVR- eller 

CPR-nummer. Dette bør præciseres i vejledningen. 

10 / 1.4 ”Hvis du har anmeldt 

MFO-græsudlæg på 

marken med majs, bliver 

den direkte arealstøtte 

udbetalt fra medio januar 

2019…” 

Der foreslås en justeret formulering: 

”Hvis du har anmeldt MFO-græsudlæg i din majsmark, bliver den direkte 

arealstøtte udbetalt fra medio januar 2019…” 

 

Landbrug & Fødevarer mener, det er meget uhensigtsmæssigt, at reglerne 

for kontrol af sprøjteforbuddet betyder en markant senere udbetaling af den 

direkte arealstøtte for alle der anmelder græsudlæg i majs. Landbrug & 

Fødevarer mener, at Landbrugsstyrelsen som minimum bør se på, om det 

er muligt at minimere den likviditetsmæssige udfordring. Det kan gøres ved 

enten at give disse landmænd en forskuds- eller a conto udbetaling, eller 

ved kun at udskyde udbetalingen af den grønne støtte.  
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10 / 1.5 Nyt siden sidst Det nævnes ikke, at der også indføres sprøjteforbud på MFO-

efterafgrødeblandinger og på MFO-græsudlæg i korn. Dette bør også 

fremgå i afsnit 1.5 

10 / 1.5 Nyt MFO-element: MFO- 

markbræmmer 

 

”markbræmmens længste 

side..”  

Da langt de fleste MFO-markbræmmer vil blive etableret på 

omdriftsarealer, bør det fremgå langt tydeligere i vejledningen (gælder 

også de senere afsnit), hvad der gælder i forhold til kravet 

”markbræmmens længste side”: 

 

Forslag til ny tekst: 

I 2018 bliver det muligt……, og kan placeres overalt på dyrkningsfladen 

uden tilknytning til vandløb, så længe MFO-markbræmmen er placeret på 

et omdriftsareal, eller MFO-markbræmmen støder op til én af dine 

omdriftsmarker på markbræmmens længste side  

 

Vægtningsfaktoren bliver 1,5 

 

10 /1.5 Sprøjteforbud ved 

bekæmpelse af uønskede 

plantearter på brakarealer 

Formuleringen stemmer ikke overens med den foreslåede formulering i 

grundbetalingsbekendtgørelsen. Her fremgår det, at sprøjteforbuddet ved 

bekæmpelse af uønskede plantearter på brakarealer kun gælder for MFO-

brakarealer og ikke for andre brakarealer. Dette bør også fremgå tydeligt af 

teksten her. Der henvises i øvrigt til Landbrug & Fødevarers kommentarer 

til denne regelændring i høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

12 / 2.0 Øverste række i tabellen, 

første linje efter punkterne 

Teksten skal præciseres: 

”…skal omlægning være sket påbegyndt senest…” 

12 / 2.0 Du skal råde over 

støtteberettigede arealer, 

når ansøgningsfristen 

udløber Du kan kun få 

udbetalt grundbetaling for 

et areal, hvis du råder over 

arealet, når 

ansøgningsfristen udløber, 

enten som ejer eller 

forpagter. 

Man kan fortsat søge Grundbetaling som indehaver af en græsningsret, jf. 

afsnit 2.3.2. Derfor bør den markerede tekst enten fjernes, eller det må 

tilføjes, at man også kan søge på baggrund af en græsningsret og samtidig 

henvise til den detaljerede beskrivelse af reglerne i afsnit 2.3.2. 

14 / 2.1 CVR- eller CPR-nummer Der henvises til kommentaren til side 9, afsnit 1.3 vedrørende 

enkeltmandsvirksomheder. 

14 / 2.1.1 Modtager vi dit 

Fællesskema med 

markkort i perioden 20. 

april til 15. maj 2018, 

bliver den støtte, som et 

rettidigt indsendt 

Fællesskema kunne 

danne grundlag for, 

nedsat med 1 procent pr. 

arbejdsdag, som skemaet 

modtages efter 

ansøgningsfristen 

Her skal vel stå 21. april, da man ikke får 1 procents nedsættelse for 

indsendelse af Fælleskema den 20. april. 

 

Der henvises også til Landbrug & Fødevarers bemærkninger vedrørende 

fastsættelsen af fristen for indsendelse af Fællesskema i høringssvaret til 

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 

(fællesskemabekendtgørelsen).  

 

Landbrug & Fødevarer er ikke tilfredse med, at fristen ligger tidligere end 

normalt. Den bør i stedet ligge mandag den 23. april. Derudover fremgår 

det ikke tydeligt af udkastet til Vejledning om grundbetaling, hvorledes den 

foreslåede frist tænkes håndteret i praksis. Det fremgår af side 14 i 

vejledningsudkastet, at støtten nedsættes med 1 procent per arbejdsdag, 
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som skemaet modtages efter ansøgningsfristen. Hvis ansøgningsfristen er 

en fredag, mener Landbrug & Fødevarer, det må fortolkes på følgende 

måde: Støtten vil blive nedsat med 0 procent, hvis ansøgningen indsendes 

lørdag og søndag, og støtten vil blive nedsat med 1 procent hvis 

ansøgningen indsendes om mandagen, dvs. den førstkommende hverdag. 

14 / 2.1.1 Kun i tilfælde, hvor vi kan 

godkende en indlysende 

fejl, er der mulighed for en 

ændring efter 15. maj 

2018. For at fejlen er 

indlysende, skal vi 

umiddelbart kunne opdage 

den ved behandlingen af 

dit Fællesskema. 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at muligheden for sen indsendelse af 

Fællesskemaet på grund af force majeure/usædvanlige omstændigheder 

også omtales i dette afsnit.  

 

I det mindste bør der være en henvisning til afsnit 2.1.6. 

15 / 2.1.3 Ændring af afgrødekode Tilføj gerne til sidst i afsnittet: 

I en kontrolsituation vil det altid være afgrøden i marken der tæller med i 

fht. de grønne krav. 

15 / 2.1.4 Sidste afsnit Med udgangspunkt i den måde Landbrugsstyrelsen tolker reglerne på 

nuværende tidspunkt, er det relevant at tilføje en kommentar om, at det er 

vigtigt at sikre, at der er anmeldt tilstrækkeligt med MFO-efterafgrøder, hvis 

der bliver underkendt MFO-arealer ved en sommerkontrol. Landbrug & 

Fødevarer er dog uenig i fortolkningen af disse regler. Se kommentarerne 

til afsnit 4.3 i udkast til vejledning om grøn støtte 2018.  

16 / 2.1.6 Force majeure og 

usædvanlige 

omstændigheder 

Det bør fremgå udtrykkeligt, at anmodning om force majeure ikke kan 

anerkendes, hvis fristen på 15 arbejdsdage overskrides. 

 

Desuden bør det fremgå, at styrelsen tager stilling til anmodninger om 

force majeure i forbindelse med afgørelse om 

Fællesskemaet/Grundbetaling 2018. 

 

Endelig bør det fremgå tydeligt, hvad virkningen af anerkendelse af force 

majeure er i forhold til den direkte arealstøtte – der udbetales støtte. 

17 / 2.1.7 Ansøgere i en særlig 

situation 

Landbrugsstyrelsen stiller krav om dokumentation fra bopælskommunen 

for, at en ansøger har fået afslag på at få NemID, hvis det skal være muligt 

at indsende en fuldmagt på et papirskema. Det stemmer ikke overens med 

den udmelding, der kom fra Landbrugsstyrelsen den 24. maj 2017. 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/vi-har-aendret-

praksis-ved-udstedelse-af-fuldmagter/ Her fremgår det, at blot ansøgeren 

har fået fritagelse fra Digital Post, vil det være muligt at indsende en 

fuldmagt på et papirskema. Dette skal konsekvensrettes i vejledningen. 

18 / 2.1.9 og 

2.1.10 

 

Ophørt CVR-nummer Det fremgår af disse afsnit, at betalingsrettigheder og evt. tilsagn 

automatisk registreres i det nye CVR-nummer, hvis der er tale om 

enkeltmandsvirksomheder. Det bør af pædagogiske årsager anføres, at 

der hverken skal ske overdragelse af betalingsrettigheder eller foretages 

producentskifte i denne situation. 

18 / 2.1.11 Allerede fra 21. april 2018 

sender vi høringsbreve om 

forskellige forhold, der skal 

afklares i din ansøgning. 

Skal det forstås således, at Landbrugsstyrelsen begynder at sagsbehandle 

lørdag den 21. april? 

 

http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/vi-har-aendret-praksis-ved-udstedelse-af-fuldmagter/
http://lbst.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/vi-har-aendret-praksis-ved-udstedelse-af-fuldmagter/
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Det drejer sig fx om 

marker under 0,30 ha eller 

manglende oplysninger i 

dit skema. Du har 

mulighed for at rette din 

ansøgning indtil 15. maj 

2018, uden at din støtte 

bliver reduceret af den 

grund 

Det er vigtigt, at kortgrundlagsbrevene er tydelige og præcise, så det 

allerede ud fra overskriften og indholdet i brevet er let at vurdere, om det er 

noget, der er relevant at bruge tid på. 

20 / 2.2.1 Aktive landbrugere Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at den såkaldte ”omnibus 

forordning” forventes vedtaget i løbet af december måned med 

ikrafttrædelse fra 1. januar 2018. Forordningen giver mulighed for at 

forenkle bestemmelserne vedrørende aktiv landbruger. Det er vigtigt, at der 

nationalt tages stilling til, hvad der skal implementeres i Danmark. Der 

henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen, hvor der også reflekteres over 

justeringerne nævnt herunder: 

 

Undtagelse 2: 

Teksten virker meget mærkelig i dette afsnit. 

 

Først gives der en undtagelse (40 ha), hvorefter de samme 

virksomhedstyper som er undtaget, alligevel skal overholde undtagelse 4.  

 

Det bør præciseres i vejledningen, hvornår undtagelse 2 kan anvendes, 

uden at undtagelse 4 også skal anvendes. 

25 / 2.7.1 2. afsnit 

Inden for samme markblok 

med en landbrugsmaskine 

 

Markgrænserne skal nå hinanden 

25 / 2.7.1 Sammenligningstabel Det er meget uhensigtsmæssigt, at marker med permanent græs ikke kan 

betragtes som sammenhængende med marker med omdriftsjord, 

permanente afgrøder og lavskov. Det betyder, at mindre permanente 

græsarealer under 0,3 ha ikke kan modtage landbrugsstøtte til trods for, at 

de ligger op ad et omdriftsareal eller andre landbrugsarealer. 

29 / 3.2 Sidste afsnit Frøgræs er et dårligt eksempel, da frøgræs typisk høstes hvert år efter 

udlægsåret. Det foreslås derfor at finde et andet eksempel. 

29 / 3.3 Rullegræs Forslag til præcisering af teksten 

”Arealer med rullegræs hører til ”græs og andet grøntfoder”…” 

33 / 3.4 Anvende arealet til 

opbevaring af fx 

halmballer eller 

ensilagestakke fra andre 

marker hele kalenderåret 

Formuleringen foreslås ændret til: 

Anvende arealet til opbevaring af fx halmballer eller ensilagestakke fra 

andre marker, eller anden opbevaring, hele kalenderåret 

33 / 3.4.1 og 

3.4.2 

Slåning af brakarealer og 

forbudsperiode 

Udkastet til vejledning stemmer ikke overens med udkastet til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. Her foreslås det i § 18 stk. 1, at 

aktivitetskravet på brakarealer også kan opfyldes med slåning perioden 1. 

april til 30. april. Der henvises derudover til Landbrug & Fødevarers 

bemærkninger til den foreslåede ændring af reglerne, samt kravene til 
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landbrugsaktivitet og forbudsperioder på brakarealer, græsarealer og 

markbræmmer i Landbrug & Fødevares høringssvar til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

 

For blomsterbrak stilles der krav om udsåning af en frøblanding inden 30. 

april. Hertil skal det bemærkes, at dette kan give risiko for lav 

etableringssikkerhed. Det bør derfor være muligt at etablere plantedækket 

frem til fx 31. maj. 

35 / 3.4.3 Etableret plantedække Som Landbrug & Fødevarer har forstået det, betyder etablereret 

plantedække, at jorden er plantedækket – og ikke datoen for såning 

(etablering) af plantedækket, som der menes andre steder i vejledningen. 

Det bør fremgå tydeligt i teksten. 

 

Det fremgår ikke præcist, om retablering af plantedække på brakarealer, 

må ske i hele kalenderåret eller kun på bestemte tidspunkter. Dette skal 

præciseres og stemme overens med den konkrete udformning af 

krydsoverensstemmelseskravet. 

36 / 3.4.4 Omlægning om efteråret I teksten omkring omlægning om efteråret, før vårafgrøder, bør det fremgå, 

hvornår, der kan nedvisnes. 

 

 

36 / 3.5 Ingen støtte til planter, der 

dyrkes i potter eller 

bakker… 

I de fleste tilfælde har planter der dyrkes i potter/bakker kontakt med 

jorden, da der er hul i bunden på disse, og rødderne vil søge ud i jorden. 

Landbrug & Fødevarer mener derfor, at disse må være støtteberettigede. 

36-37 / 3.6 Støttebetingelser for 

arealer med hamp 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at ”The International Drug 

Control Conventions” (konventionen af 30. marts 1961 om kontrol med 

narkotiske midler), sondrer mellem dyrkning af hampeplanten til industrielle 

formål (fiber og frø) og produktion af cannabis. Det er alene produktion af 

cannabis, der ifølge konventionen skal være omfattet af et kontrolsystem. 

Artikel 28 i konventionen har følgende ordlyd: 

”Control of cannabis 

1. If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production 

of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the system of controls 

as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy. 

2. This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis 

plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural 

purposes.” 

 

Det, der ifølge konventionens definitionsbestemmelse i artikel 1, stk. 1, er 

omfattet er: 

“(b) “Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the 

cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not 

accompanied by the tops) from which the resin has not been 

extracted, by whatever name they may be designated. 

(c) “Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis. 

(d) “Cannabis resin” means the separated resin, whether crude or 

purified, obtained from the cannabis plant.” 
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Landbrug & Fødevarer finder det på den baggrund relevant med en 

nærmere vurdering af, hvorvidt der på lignende vis bør indføres en 

sondring i det danske godkendelses- og kontrolsystem således, at dyrkning 

af hampeplanten udelukkende til industrielle formål (fiber og frø), ikke vil 

kræve en godkendelse/tilladelse som en støttebetingelse for arealer med 

hamp. Det er for Landbrug & Fødevarer væsentligt, at der ikke opstilles 

unødige sagsbehandlingstrin for dyrkning produktionen af hampefrø og 

hampefibre, herunder ikke mindst i forbindelse med ansøgning om direkte 

arealstøtte. 

38 Støttebetingelser for 

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. 

40 / 3.9 Vildtafgrøder Det er positivt, at vildtafgrøder nu er støtteberettigede til grundbetaling.  

 

Dette kan være med til at give den fleksibilitet, som i dag mangler for de 

vildt- og bivenlige tiltag. For vildt- og bivenlige tiltag stilles der krav om, at 

de maksimalt må have en bredde på 10 meter og fylde maksimalt 10 % af 

markens areal.  

 

Denne mulighed kan imidlertid ikke erstatte de vildt- og bi-venlige tiltag, da 

der er nogle grundlæggende forskelle på hvilke krav der stilles til arealerne 

(indregning, aktivitetskrav m.v.).  

 

Som det umiddelbart forstås ud fra teksten, defineres vildtafgrøder som et 

omdriftsareal. Det bør stå i teksten. Det bør generelt uddybes hvilke krav 

der stilles for at denne type afgrøder er støtteberettigede, herunder, at der 
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fx er krav om årlig etablering af afgrøderne ved udsåning. Det skal også 

uddybes hvilke regler der gælder for vildtafgrøder, som etableres for en 

flerårig periode, og hvor der derfor ikke er årlig tilsåning af arealet. 

 

Mulighederne for at etablere forskellige typer af vildt- og bivenlige tiltag er 

blevet markant forøget gennem de senere år. Der er blevet mulighed for at 

etablere blomsterbrak, og fra 2018 bliver det også muligt at etablere MFO-

markbræmmer. De mange forskellige tiltag giver flere muligheder for 

landmanden, men det øger også kompleksiteten i regelsættet betragteligt. 

Dette giver en forøget risiko for at lave fejl. 

 

Derfor er det vigtigt, at det tydeliggøres hvilke krav, der gælder på hvilke 

typer arealer; hvornår de vil være støtteberettigede til grundbetaling; om 

arealet skal opfylde et aktivitetskrav og hvornår de kan tælle som 

miljøfokusområde. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at der laves en 

sammenligningstabel, som beskriver de forskellige muligheder der ligger i 

regelsættet i dag. 

41 / 3.10 Vildt- og bivenlige tiltag 

 

3. afsnit:  

..samlet set vil blive 

betragtet som et rekreativt 

areal eller naturareal…. 

Se også kommentarer ovenfor vedr. vildt- og bivenlige tiltag. 

 

Formuleringen er uklar, da den umiddelbare tolkning er, at det også kan 

være en vildtafgrøde, som bliver støtteberettiget fra 2018. 

 

Jf. kommentarerne ovenfor, skal det præciseres, hvornår er der tale om en 

vildtstribe (anmeldes med samme afgrøde som øvrige mark, må ikke være 

majs eller korn i renbestand) – og hvornår er der tale om en vildtafgrøde 

(arealet indtegnes og anmeldes med den afgrøde der er på vildtageren). 

44 ff / 3.12 Artikel 32-undtagelsen En stor vådområdeindsats er i gang i Danmark. 1,6 mia. kr. er afsat i 

perioden 2017-2020. Det er derfor vigtigt at sikre, at der ikke opleves 

administrative forhindringer for lodsejerne, som i sidste 

ende kan medføre, at lysten til at indgå i projekter mindskes. 

Vådområdeindsatsen baserer sig på frivillighed, så en enkel håndtering af 

projekter samt tilskud er altafgørende for tilfredsheden hos de 

involverede lodsejere samt for motivation af fremtidige deltagere. 

 

Overordnet set opleves det i dag som komplekst for lodsejerne at indgå i et 

vådområdeprojekt. Der er behov for en væsentlig forenkling heraf. Derfor 

afholdt Landbrug & Fødevarer sammen med Landbrugsstyrelsen og 

Miljøstyrelsen den 30. oktober 2017 en workshop om forenkling 

af vådområdeindsatsen med særligt fokus på de udfordringer, som 

lodsejerne møder. Her var en konstruktiv dialog som også inkluderede 

projektejere, dvs. Naturstyrelsen, KL og kommuner, samt  

landbrugskonsulenter og lodsejere. 

 

Formålet med workshoppen var at samle alle relevante parter, der er 

involveret i vådområdeprojekter med henblik på at gøre det mere enkelt for 

lodsejere at gå ind i vådområdeprojekter samt at forudsige konsekvenser i 

forhold til EU-tilskud på arealerne. 
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Der var især fokus på udfordringer i forhold til det 20-årige 

fastholdelsestilskud og andre EU-tilskud på det samme areal 

(grundbetaling, tilskud til pleje af græs- og naturarealer m.m.) 

 

Det kom frem, at det er vigtigt, at der gøres en indsats for at imødegå 

• At der bruges rigtig mange ressourcer på at betale konsulenter for at 

justere mange små detaljer, hvor de reelle administrationsomkostninger 

overstiger støttebeløbet.  

• At lodsejerne ikke er tilstrækkeligt bekendte med konsekvenserne af 

projekterne for arealstøtten – og dermed risikerer at blive frustrerede og 

meget skuffede, når dette møder dem på et senere tidspunkt. 

• At ansøgningerne om tilskud kræver manuel sagsbehandling i 

Landbrugsstyrelsen – som giver risiko for senere udbetaling af 

landbrugsstøtten – til trods for, at projektet typisk kun vedrører en meget 

lille del af den samlede ansøgning om arealstøtte. 

 

Landbrug & Fødevarer ser frem til at se konkrete forbedringer på baggrund 

af de mange gode forslag, der kom frem på workshoppen. 

 

Det er ikke mindst anvendelsen af artikel 32 på arealer i 

vådområdeprojekter, der giver anledning til udfordringer. Det er helt 

centralt, at disse regler bliver forenklet. En af udfordringerne er i dag, at der 

årligt i ansøgningen skal tages stilling til, om arealerne vil ligge under vand 

det pågældende år, så der skal søges grundbetaling under artikel 32. Det 

kan være umuligt at forudse arealernes tilstand allerede på 

ansøgningstidspunktet.  Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at det skal 

være muligt at anmelde hele projektarealet artikel 32. Landmanden 

opfylder herefter aktivitetskravet på de arealer, hvor det er muligt. Dermed 

undgås årlig stillingtagen til arealernes beskaffenhed i forhold til om 

arealerne ligger under vand. Desuden er det vigtigt, at det så tidligt som 

muligt anskueliggøres for de lodsejere, der er med i projektet, hvilke 

arealer der kan omfattes af artikel 32, og hvilke der ikke kan omfattes af 

artikel 32. 

48 / 3.12.2 I afsnittet ”Arealer med 

projekttilsagn om 

etablering af 

minivådområder” 

Da sagsbehandlingen af minivådområder først afsluttes i august-oktober 

2018, bør det være muligt at søge grundbetaling på denne type arealer, 

med forbehold for, at der gives tilsagn. 

Herved undgår ansøger at skulle trække arealet ud af ansøgningen, hvis 

der ikke gives tilsagn. 

48 / 3.12.2 Eksisterende 

minivådområder 

Krav om at projektet skal 

have været med til at 

gennemføre 

vandrammedirektivet 

Teksten bør suppleres med vejledning om, hvordan ansøgeren finder ud 

af, om eksisterende minivådområder er direktivimplementerende.  

 

53 / 4.1.2 Tilladte aktiviteter i kortere 

perioder 

Der mangler beskrivelse af, hvad der gælder for brakarealer. 

55 / 4.2 Græsarealer med solceller Teksten bør suppleres med, at græsset vil være støtteberettiget så længe 

landbrugsaktiviteten kan overholdes. 
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62 / 5.2.1 og 

5.2.2 

Opdatering af markblokke 

og 0-blokke 

De nye procedurer for opdatering af markblokke og ansøgning har givet 

anledning til meget ekstraarbejde og betyder, at ansøgeren skal have fat i 

ansøgningen flere gange, fx hvis der ønskes at søge støtte til de såkaldte 

0-blokke. Det er vigtigt at dette problem løses, så det er muligt at 

færdiggøre ansøgningen på én gang. Der henvises til Landbrug & 

Fødevarers høringssvar til fællesskemabekendtgørelsen, der også omtaler 

denne problemstilling. 

65 / 5.4 Markblokkens 

støtteprocent 

En relativt stor del af de græsarealer, der er omfattet af flerårige tilsagn i 

landdistriktsprogrammet ikke kan anvende markblokkens støtteprocent til 

grundbetaling, da de ikke er permanent græs, men omdriftsarealer. Dette 

til trods for, at arealerne har ligget med vedvarende græs gennem mange 

år. Landbrug & Fødevarer mener, det er vigtigt at der arbejdes for, at det 

bliver muligt at anvende markblokkens støtteprocent (eller lignende) på 

denne type ekstensive arealer, da det er svært at kortlægge dem 1:1. 

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med møder med EU-

Kommissionen fået oplyst, at det også er muligt at omklassificere arealer til 

permanent græs, så der kan anvendes pro rata på arealerne. Denne 

mulighed bør undersøges nærmere. Den er særligt relevant i tilfælde, hvor 

der i forvejen er andre restriktioner på arealerne, der gør, at arealerne ikke 

må genopdyrkes. Under alle omstændigheder må en omklassificering ikke 

ske uden godkendelse fra den enkelte lodsejer, der råder over arealerne. 

67 / 5.4.2 Hvordan indtegner du 

marken, hvis der er ikke-

støtteberettigede arealer? 

Det foreslås, at der tilføjes en beskrivelse af, hvordan man indtegner ikke-

støtteberettigede arealer (læhegn, krat, skov m.v.), der anvendes til 

afgræsning/udearealer for økologiske dyr og dermed skal indberettes med 

en økologisk omlægningsdato. 

 

Det kan også være arealer udenom en mark med tilsagn om pleje af græs 

og naturarealer. Tilsagnet tegnes ind hvor hegnet er placeret. Det er dog 

sådan, at den økologiske mark med registreret omlægningsdato skal 

omfatte ½-1 m græs udenfor hegnet, hvis det grænser op til en ikke-

økologisk mark, fordi dyrene ind i mellem æder græsset under og udenfor 

hegnet.  

 

Eksempel 2 side 67 ”buske og træer i kanten af markblokken”: Landbrug & 

Fødevarer har forestået det således, at hvis træer og buske i kanten af 

markblokken indgår i en indhegning til økologiske dyr (som ly og læ) og 

arealet har / skal have en omlægningsdato – så skal det ikke ud af 

markblokken. Dette bør præciseres i vejledningen. 

72 / 6.2 Læs mere i afsnit X 

"Uberettiget udbetalt 

støtte". 

 

Note 166 

Det er afsnit 6.4.  

 

 

 

Forkert link 

73 / 6.3.1-

6.3.3 

Læs mere i afsnit X 

”Arealafvigelser under 

grundbetalingsordningen”. 

 

Den grønne støtte er 

desuden underlagt 

Det er afsnit 7.5. 
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selvstændige reduktions- 

og sanktionsberegninger. 

Læs mere i afsnit X 

”Nedsættelse af den 

grønne støtte ”. 

 

 

Modtager vi dit 

Fællesskema med 

markkort i perioden 20. 

april til 15. maj 2018, bliver 

den støtte, som et rettidigt 

indsendt Fællesskema 

kunne danne grundlag for, 

nedsat med 1 procent pr. 

arbejdsdag, som vi 

modtager skemaet efter 

ansøgningsfristen. 

 

Afsnit 6.3.3.  

 

Læs om underanmeldelse 

af landbrugsarealer og 

den grønne støtte i afsnit 

X 

Der skal sandsynligvis henvises til vejledningen om grønne krav (det 

samme gælder henvisningen hertil i afsnit 7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal stå 21. april. Se også kommentarer til side 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her mangler også henvisning til afsnit  

74f / 6.4 

eller 6.6 

Opsættende virkning Det bør i et af disse afsnit fremgå, at en klage ikke har opsættende virkning 

i forhold til tilbagebetalingskrav.  

74 6.5 

 

 

Note 178 

 

 

 

 

Efter enhver afbrydelse 

løber forældelsesfristen 

forfra. 

Note 178 og 179 – der skal link til den danske udgave af svigsforordningen 

(2988/1995). 

 

Note 178: her bør der angives den præcise hjemmel: artikel 3, stk. 1, 4. 

afsnit. 

 

I forordningen artikel 3, stk. 1, 3. afsnit, 3. pkt. står der: 

 

Efter hver afbrydelse løber forældelsesfristen videre. Vejledningsteksten 

skal rettes til. 

75 / 6.6 Miljø- og 

Fødevareministeriets 

klagenævn 

Det hedder Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet er ikke en del af 

Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der indsættes en mere udførlig 

beskrivelse af selve proceduren: 

 

Det bør fremgå, at det er gratis at klage til nævnet.  

 

Ud over kravet om skriftlighed, skal klagen så vidt muligt angive, på hvilke 

punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 

 



Side 12 af 22 

 

  

Ligeledes bør det beskrives, at klagen afvises, hvis fristen overskrides. Der 

er mulighed for at dispensere for fristoverskridelser inden for 6 måneder 

efter afgørelsen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. 

 

Linket forkert. Der skal henvises til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet 

og de tilhørende bekendtgørelser. 

 

Efter overflytningen af Fødevareministeriets Klagecenter til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet savner Landbrug & Fødevarer en tilgængelig 

oversigt over Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstider for oversendelse 

af sager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

76 / 7.1 7.1. Høringsbreve Sidst i afsnit 7.4.2 på side 78 opfordres der til at mobilnummer og 

mailadresse er indtastet under brugerindstillinger i Tast selv-service, så det 

sikres at ansøgeren modtager meddelelser når der lægges kontrolbreve i 

Tast selv-service. Dette bør stå allerede i afsnit 7.1 omkring høringsbreve. 

78 / 7.4.2 Herudover kan der blive 

tale om, at vi kræver 

direkte støtte for tidligere 

år og landdistriktsstøtte 

siden tilsagnets start 

tilbagebetalt. 

Hjemmelsgrundlaget bør angives. 

78 / 7.4.2 Hvis vi ikke kan komme i 

kontakt med dig, og vi 

derfor ikke kan kontrollere 

alle støttebetingelser, 

sender vi dig et 

kontrolresultat i høring, 

hvor vi betragter de 

støttebetingelser, det 

drejer sig om, som 

overtrådt. 

Det er uklart formuleret. Opererer Landbrugsstyrelsen med en 

formodningsregel om, at støttebetingelserne ikke er overholdt, hvis de ikke 

kan kontrollers? 

78 / 7.5 Sanktion og reduktion Der burde stilles en ”reduktions- og sanktionsberegner” til rådighed på lige 

fod med den grønne beregner, da sanktions/reduktionsberegningerne er 

meget komplicerede. 

79 / 7.5 Trin 2 Det vil være godt, hvis den fulde konsekvens af den nedsatte støtte 

beskrives. Dvs. der udbetales ikke støtte til det underkendte areal, og 

derudover nedsættes støtten svarende til sanktionen 

(teksten kan mistolkes). 

79 / 7.5 Gult kort Landbrug & Fødevarer er interesseret i oplysninger om, hvor mange 

overtrædelser der var omfattet af gult kort i 2016, hvor ansøgeren har fået 

kontrol i 2017. Det bedes oplyst hvor mange af disse genkontroller, der har 

resulteret i nye overtrædelser og dermed tilbagebetaling af gult kort fra den 

første afgørelse. 

84 / 7.7 Sagsbehandling af 

ansøgninger under artikel 

32 

I det tredje eksempel fremgår det, at ”det støtteberettigede areal for 

marken vil blive beregnet på baggrund af markblokkens støtteprocent.” 

 

Hvis dette skal være tilfældet, kræver det, at arealet er et permanent 

græsareal. Eftersom mange arealer med tilsagn ikke er permanente 

græsarealer, er beskrivelsen ikke korrekt i alle tilfælde. 
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86 /8.1 Omgåelse af 

støttebetingelserne - 

herunder når ansøgeren 

kunstigt opdeler sin 

virksomhed eller bedrift for 

at få adgang til tilskud 

Der bør være en hjemmelshenvisning til forordningsbestemmelsen herom. 

87 /9.0 Note 203 og 204 Link i 203 virker ikke, og link i 204 henviser til en historisk udgave. 

94 Stikordsregister Der henvises både til ”ø-støtte” og ”Ø-støtte”. Landbrug & Fødevarer 

foreslår at samle dem til én henvisning. 

 

Der henvises også til ”økologisk”. Det kan eventuelt præciseres til 

”Økologisk Arealtilskud” eller ”økologitilsagn”. 

 

Vejledning om grøn støtte 2018 

 

Side / 

Afsnit 

Tekst Kommentar /  

ny tekst 

 Vejledningens indledning Eftersom Vejledning om direkte arealstøtte nu er blevet delt op i fire 

forskellige selvstændige vejledninger foreslås det, at der til hver vejledning 

er et indledende afsnit der beskriver hvad der er nyt siden sidst. Alle nye 

punkter bør stå i vejledning om grundbetaling, og de forhold der er specifikt 

relevant for vejledning om grøn støtte, betalingsrettigheder m.v. gentages i 

indledningen til disse vejledninger. 

7 / 2.2 Fritagelse for økologiske 

bedrifter 

Det vil være nyttig information, at det også beskrives, hvordan der 

modregnes i Økologisk Arealtilskud, hvis en økolog anvender arealer, der 

modtager økologisk arealtilskud til miljøfokusområder. Det er særligt 

relevant i tilfælde, hvor en økolog beslutter at opfylde de grønne krav på 

hele bedriften.  

2.4 / 8-9 De grønne krav på arealer 

med visse miljøtilsagn 

Det bør beskrives, hvilken betydning det har for udbetalingen af tilsagn for 

de forskellige 20-årige ordninger, hvis tilsagnsarealerne anvendes til MFO-

brak. 

10 Evt. permanent græs 

status… 

 

13 / 3.3 Undtagelser fra kravet om 

flere afgrødekategorier 

Landbrug & Fødevarer gør opmærksom på, at den såkaldte 

omnibusforordning, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2018 vil 

medføre justeringer i undtagelsesbestemmelserne fra kravet om flere 

afgrødekategorier. Det er vigtigt, at vejledningen bliver justeret, så den 

stemmer overens med de direkte gældende EU-regler fra 1. januar 2018. 

Justeringerne vil blandt andet omfatte, at kravet ”det resterende 

omdriftsareal højst er 30 ha” vil falde bort, og at produktion af bælgplanter 

også vil tælle med i arealet i undtagelse nr. 1. 

17 / 3.4 Afgrøder i separate 

rækker 

Det er positivt at dette er blevet muligt efter justeringen af EU-

Kommissionens gennemførselsbestemmelser. Det fremgår, at det skal 

oplyses i fællesskemaets bemærkningsfelt, hvilke afgrøder der dækker 

mindst 25 % af marken. Det er vigtigt, at dette kan håndteres automatisk 

uden manuel sagsbehandling, så ansøgningerne glider let gennem 

systemet. 

20 / 4.1 Tabel med MFO-typer Vægtningsfaktoren for MFO-lavskov vil blive hævet til 0,5, hvis 

omnibusforordningen træder i kraft som forventet per 1. januar. Dette skal 
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justeres alle de steder, hvor det er nævnt i vejledningen. Det vil desuden 

blive muligt at hæve omregningsfaktoren for blomsterbrak til 1,5. 

20 / 4.2 Undtagelser fra krav om 

miljøfokusområder 

Ligeledes justerer omnibusforordningen også på 

undtagelsesbestemmelserne fra krav om miljøfokusområder, hvor kravet 

”det resterende omdriftsareal er på 30 ha eller mindre” vil falde bort. Dette 

bør rettes i vejledningstekst og eksempler så snart forordningen træder i 

kraft. 

22-23 / 4.3 MFO-erstatningsarealer Landbrug & Fødevarer og SEGES har oplevet konkrete sager, hvor en 

landmand har fået reduktion i den grønne støtte for manglende MFO-areal, 

når der er blevet underkendt arealer ved en sommerkontrol. Dette til trods 

for, at landmanden om efteråret har etableret tilstrækkeligt med MFO-

efterafgrøder til at opfylde kravet, og til trods for, at der har været kontrol af 

arealerne om efteråret, hvor det har kunnet konstateres, at der var 

tilstrækkeligt med MFO-efterafgrøder. Landbrug & Fødevarer mener helt 

generelt, at det ikke er hensigtsmæssigt, at kontroltidspunktet bliver 

afgørende for, om landmanden får udbetalt den grønne støtte. Problemet 

opstår i de tilfælde, hvor landmanden har anmeldt mindre end 5 % MFO-

efterafgrøder, men mindst 5 % MFO-arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer har taget problemstillingen om med EU-

Kommissionen ved et møde den 6. december 2018. Meldingen fra EU-

Kommissionen ved dette møde var, at en situation som den ovennævnte 

ikke kan lade sig gøre. Hvis en landmand får underkendt MFO-arealer ved 

en sommerkontrol, og det ved en efterårskontrol kan konstateres, at 

landmanden har tilstrækkeligt med MFO-areal når MFO-efterafgrøderne 

tælles med, skal landmanden ikke underkendes. Dette gælder uanset hvad 

landmanden har anmeldt i fællesskemaet, blot han har anmeldt minimum 5 

% MFO-areal. 

 

Som udgangspunkt tilsiger EU-reglerne, at det kun er 50 % af de 

landmænd der får sommerkontrol, som vil få et opfølgende kontrolbesøg i 

efteråret. EU-Kommissionen ser dog ikke noget til hinder for, at der laves fx 

såkaldte ”rapid field visits” i tilfælde, hvor en landmand foreløbig står til at 

mangle MFO efter en sommerkontrol, men hvor han ikke bliver udtaget til 

kontrol i efteråret. Dermed burde det let være muligt at problemet. 

 

Landbrug & Fødevarer vil derfor opfordre til, at den ovennævnte 

kontrolpraksis justeres hurtigst muligt, og at konkrete sager, hvor denne 

problemstilling gør sig gældende, bliver genoptaget. 

 

I de næste to rækker herunder, er der en række redaktionelle kommentarer 

til udformningen af vejledningsteksten i afsnittet. De fokuserer på at gøre 

vejledningsteksten mere klar indenfor den nuværende fortolkning af 

reglerne. Som det fremgår i denne kommentar, er Landbrug & Fødevarer 

grundlæggende uenig i denne fortolkning af reglerne. 

22 / 4.3 MFO-erstatningsarealer Under de 3 dots bør det nævnes, at der ikke kan anvises MFO-

efterafgrøder ved sommerkontrol (hvis ikke reglerne ændres til 2018), så 

problemstillingen er mere tydelig i teksten. NB. Bemærk generel 

kommentar vedrørende MFO-erstatningsarealer. 
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23 / 4.3 Eksemplerne generelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det virker forkert, at der i samme række står både sommerkontrol og 

efterårskontrol. I mange tilfælde vil ansøger ikke få efterårskontrol, hvis der 

har været sommerkontrol. Fx når man læser eksempel B.  

Eksemplerne kan illustreres bedre, hvis de sættes i et stregdiagram med 

muligheder for erstatningsareal og konsekvenser, når landmanden bliver 

udtaget til hhv. sommerkontrol og efterårskontrol. 

 

I eksempel A, er det nok mere relevant med anmeldt 4 pct. brak og 5 pct. 

efterafgrøder. Der skal jo ikke kontrolleres 7 pct. MFO-efterafgrøder, men 

alene 5 pct. MFO-efterafgrøder. NB. Bemærk generel kommentar 

vedrørende MFO-erstatningsarealer. 

23 / 4.4 MFO- markbræmmer 

 

Randzoner er ifølge…., 

mens markbræmmer er de 

bræmmer, der kan ligge 

andre steder op ad 

omdriftssarealer” 

Teksten bør suppleres med, at markbræmmer også ligger på 

omdriftsarealer. 

 

Det gælder generelt, at det mangler at blive beskrevet i vejledningen. Langt 

de fleste MFO-bræmmer vil blive etableret på omdriftsarealer, og det bør 

derfor være tydeligt i vejledningen, at der i disse tilfælde ikke er krav om at 

MFO-bræmmens længste side skal ligge langs et omdriftsareal. 

24 / 4.4 Afsnit: Du skal tegne 

MFO-bræmmen som en 

særskilt mark 

Sidste sætning bør omformuleres af hensyn til de MFO-markbræmmer, der 

ligger på omdriftsarealer. 

 

24 / 4.4 Aktivitetskravet for MFO-

bræmmer 

Generelt mener Landbrug & Fødevarer det er meget positivt, at danske 

landmænd får mulighed for at anvende markbræmmer til MFO fra 2018. 

Umiddelbart ser det dog ud til, at Landbrugsstyrelsen lægger op til, at de 

konkrete regler for opfyldelse af landbrugsaktivitet på arealerne bliver 

ekstremt komplekse. Dette er meget uhensigtsmæssigt og vil øge 

landmandens underkendelsesrisiko betydeligt, da det er umuligt at 

gennemskue hvilke krav der gælder på hvilke typer af arealer. Landbrug & 

Fødevarer mener derfor at reglerne bør justeres i forhold til det der foreslås 

i høringsudkast til grundbetalingsbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer 

har indsat en række kommentarer hertil i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen.  

 

Nedenfor kommer en række mere redaktionelle bemærkninger til afsnittet. 

24 / 4.4 Aktivitetskrav 

 

 

 

2 dot  

 

4 dot 

Slåning og afgræsning er 

dog ikke tilladt på MFO-

markbræmmer i perioden 

1. maj til 31 juli. 

 

 

Nedvisning bør være tilladt fra 1. juli, svarende til reglerne for brakarealer. 

Det er ikke beskrevet, hvad der er tilladt, såfremt der skal etableres en 

vårafgrøde året efter. Dette bør svare til reglerne for brakarealer.  

 

Denne forbudsperiode bør slettes. 

 

Det giver slet ikke mening, først at opsætte en regel om et aktivitetskrav for 

MFO-markbræmmer med mindst én slåning i perioden 1. juni til 15. 

september – for derefter at indsætte den begrænsning, at arealet alligevel 

ikke må slås i perioden 1. juni til 31. juli. 

 

Det bør i være tydeligt i vejledningen, om der er tale om slåning eller slæt. 

Under denne dot, nævnes først ”afgræsning og slæt” og dernæst ”slåning 

og afgræsning”. Forvirringen er derfor total. 
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24 / 4.4 Afgrødekode 327 Det er vigtigt, at det præciseres, at det også er tilladt at tage slæt på 

arealerne. Det fremgår ikke tydeligt af beskrivelsen under denne 

afgrødekode.  

25 / 4.4 Reglerne i lov om vandløb Der henvises til reglerne i lov om vandløb. Der mangler en beskrivelse af 

hvad disse regler indbefatter, og hvor det er muligt at finde yderligere 

oplysninger om reglerne. Dette foreslås præciseret i vejledningen. 

25 / 4.4 Afgrødekode 329: MFO-

bræmmer, miljøtilsagn: 

Når MFO-bræmmen ligger 

på arealer med tilsagn 

Det er vigtigt, at det præciseres, at det fulde tilsagn vil blive udbetalt for 

andre tilsagn end dem, der er nævnt i den sidste ”dot” i punktopstillingen. 

Dette kunne fx uddybes i den første ”dot” i punktopstillingen.  

25 / 4.4 Markbræmmer 

beliggenhed og form 

Da langt de fleste MFO-markbræmmer vil blive etableret på omdriftsarealer 

bør det fremgå langt tydeligere i vejledningen (gælder i hele afsnit 4.4), 

hvad der gælder i forhold til kravet ”markbræmmens længste side”: 

 

Forslag til ny tekst: 

MFO-markbræmmen skal enten placeres 

• på et omdriftsareal eller 

• opad et omdriftsareal, hvilken den gør, når markbræmmens længste 

side… 

 

25 / 4.4 Dette gælder dog ikke for 

2 m bræmmerne. 

Det er uklart i teksten, hvad det er, der ikke gælder for 2 m-bræmmerne. 

Teksten kunne for eksempel præciseres ved at skrive: ”2 m-bræmmerne 

skal dog altid være minimum 2 meter brede.”  

26 / 4.4 Tydelig adskillelse 

 

 

 

Landbrug & Fødevarer mener, at reglerne for tydelig adskillelse mellem 

markbræmmen og andre arealer er blevet unødigt skærpet. Det fremgår 

tydeligt af forordning 639/2014, at der kun stilles krav om tydelig adskillelse 

af markbræmmen i tilfælde, hvor den anvendes til afgræsning eller slæt – 

og ikke hvis den blot afpudses/slås.  

 

Nyeste version af 639/2014 – artikel 45, stk.10a: 

”Der må ikke finde landbrugsproduktion sted på bræmmer. Uanset kravet 

om at der ikke må finde landbrugsproduktion sted, kan medlemsstaterne 

tillade afgræsning eller afhøstning, såfremt den erosionshæmmende stribe 

kan skelnes fra de tilgrænsende landbrugsarealer.” 

 

Derfor skal det fremgå tydeligt af vejledningen, at der kun er krav om 

tydelig adskillelse når bræmmen bruges til slæt eller afgræsning på samme 

måde som det har været beskrevet i vejledningen tidligere år.  

31 / 4.8 Tabel med MFO-

efterafgrøder 

Tabellen mangler tilpasning efter de seneste justeringer i Bekendtgørelse 

om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, der også er i høring. 

Den gør det som noget nyt muligt at anvende havre og hybridrug. Desuden 

har erhvervet et stort ønske om, at kvælstoffiskerende afgrøder kan 

anvendes som både pligtige efterafgrøder og som MFO-efterafgrøder.  

 

Tabellen indeholder også etablerings- og frister for tidligst mulige 

destruktion af MFO-efterafgrøden. Landbrug & Fødevarer gør i den 

forbindelse opmærksom på, at de nuværende frister ikke fungerer optimalt 

og har givet anledning til stor frustration hos danske landmænd – også i 

2017. Der er derfor brug for en forbedring af regelsættet. Se også 
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Landbrug & Fødevarers bemærkninger hertil i høringssvaret til 

grundbetalingsbekendtgørelsen. 

 

Der bør også tilføjes til tabellen, at der stilles krav om høst af majsmarker 

med MFO-græsudlæg senest den 15. november. 

31 / 4.8 Type 2 ”…dog ikke 

frøgræs..” 

Den indsatte sætning bør slettes af vejledningen, da det er underordnet 

hvilken hovedafgrøde, der er på arealet året efter. Det afgørende er, at det 

er et udlæg af græs, bælgplanter eller blandinger heraf etableret i en 

hovedafgrøde.  

32 / 4.8 Dækningsgradstrappe Eftersom forordning 369/2014, artikel 45 stk. 9 nu blot stiller krav om, at 

MFO-efterafgrøder skal være på arealet i mindst 8 uger, ser Landbrug & 

Fødevarer ikke nogen grund til, at dækningsgradstrappen skal anvendes 

ved kontrollen fremadrettet. Det afgørende må være, at efterafgrøderne er 

etablerede og jævnt fordelt over arealet ligesom for pligtige efterafgrøder. 

Dækningsgradstrappen giver anledning til udfordringer, da landmanden 

ikke er herre over væksten af efterafgrøderne, som blandt andet vil 

afhænge af vejrforhold og af, om hovedafgrøden har opbrugt 

kvælstofpuljen i jorden. 

32 / 4.8 Afgræsning og slæt på 

MFO-efterafgrøder og – 

græsudlæg 

Landbrug & Fødevarer mener det bør være tilladt at slå og afpudse MFO-

græsudlæg. Den nuværende udformning af reglerne er unødigt kompleks. 

33 / 4.8 Blandinger af MFO-

efterafgrøder 

Der mangler havre og hybridrug jf. kommentar til s. 31 vedrørende dette 

forhold. 

33 / 4.8 Bælgplanter Det er positivt, at der nu igen tillades bælgplanter i ren bestand som MFO-

græsudlæg.  

33 / 4.8  Spildkorn og spildfrø i 

marken betragtes ikke 

som en efterafgrøde 

Landbrug & Fødevarer mener, at Miljø- og Fødevareministeriet bør arbejde 

for, at spildkorn og spildfrø også kan tælle med som MFO-efterafgrøder, da 

de har nøjagtig samme effekt for kvælstofudvaskning og for biodiversitet 

som etablerede MFO-efterafgrøder. 

34 / 4.8 Du kan dog ikke benytte 

udlæg til frøgræs 

Se bemærkning til side 31. 

34 / 4.8 Sprøjteforbud på 

græsudlæg 

Kravet om, at hovedafgrøden skal være høstet senest 20. august, er et 

stort problem, og bør fjernes. Der henvises til Landbrug & Fødevarers 

bemærkninger til dette i høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen. 

Her findes der også bemærkninger vedrørende sprøjteforbuddet på MFO-

græsudlæg i majs. 

 

I Danmark skal alle landbrugere føre en sprøjtejournal, og indberette 

forbruget til myndighederne.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, det bør undersøges, om den lovpligtige 

sprøjtejournal kan indgå i kontrolkravet af sprøjteforbuddet 8 uger efter 

høst. 

35 / 4.8 Prioritering af 

efterafgrøder i forbindelse 

med kontrol 

Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det er muligt for landmanden at vælge 

en anden prioritering, hvis det ønskes. 

39 / 5 Opretholdelse af 

permanent græs 

Der mangler beskrivelse af hvad konsekvensen er, hvis det permanente 

græsareal kommer under 3 pct. hhv. 5 pct. af 2015-arealet. 
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41 / 6 Nedsættelse af den 

grønne støtte 

Lige som der er lavet en regnemaskine for de grønne krav, bør der også 

være en regnemaskine, der kan beregne reduktionen af den grønne støtte 

– sammen med sanktionen i grøn støtte. 

42 / 6.2 Beregning af reduktion for 

flere afgrødekategorier 

Det er positivt, at vejledningen er blevet konksekvensrettet efter de 

lempelser der er kommet til beregningen af reduktionen for 

afgrødevariation, når landmanden skal etablere 3 afgrøder (ændringer til 

forordning 640/2014). Landbrug & Fødevarer mener, at beregningen af 

reduktionen for afgrødevariation også bør lempes i de tilfælde, hvor der 

stilles krav om etablering af 2 afgrøder. 

43 / 6.3 Loft over reduktionen Der mangler to punkter, der beskriver, at ansøgeren maksimalt kan få 

reduceret den grønne støtte med 50 pct. for henholdsvis krav om flere 

afgrøder og kravet om etablering af miljøfokusområder.  

 

Landbrugsstyrelsen har eksempelvis beskrevet det i et svar til SEGES den 

1. december 2017. Dette bør gengives i vejledningsteksten for 2018: 

 

45 f / 6.5 Beregning af reduktion / 

størrelse på MFO-areal 

hvis en markbræmme er 

for bred 

Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at der indsættes et eksempel der 

viser, hvordan reduktionen beregnes hvis en etableret markbræmme er 

bredere end 20 meter. Landbrug & Fødevarer går ud fra, at det blot er det 

konkrete areal i m2, som markbræmmen er for bred, der fraregnes. Dvs, 

hvis en markbræmme er 21 meter bred langs med 3 meter af bræmmen, 

bliver der fratrukket 3 m2 af markbræmmen, der ikke kan tælle som MFO 

med en vægtningsfaktor på 1,5. Hvis det betyder, at landmanden samlet 

mangler dette MFO-areal i forhold til at nå 5 % MFO, vil de 3 m2 indgå i 

reduktionsberegningen. 

47 / 6.7 Opretholdelse af 

permanent græs 

Afsnit a) øverst på siden bør beskrives mere i detaljer. Det er vigtigt, at det 

beskrives hvilke konsekvenser det vil have, hvis det permanente græsareal 

kommer under 3 pct  hhv, 5 pct. af 2015-arealet. Alternativt skal det 

beskrives i afsnit 5. 

47 / 6.8 Højere reduktion efter de 

første tre overskridelser 

 

 

 

 

Da 2018 er det første år, hvor denne regel kan træde i kraft, bør der være 

et eksempel, med beregning af konsekvens.  

 

Det kunne for eksempel være en bedrift på 14 ha, der i årene 2015, 2016, 

2017 og igen i 2018 kun har én afgrøde. Hvad betyder det i nedsat støtte i 

2018? 

 

Der vil sandsynligvis være en del af denne type bedrifter. Landbrug & 

Fødevarer vil derfor opfordre Landbrugsstyrelsen at identificere de 

bedrifter, der potentielt kan blive omfattet af reglen og gøre dem 

opmærksom på hvilke konsekvenser det vil have, de ikke opfylder de 

grønne krav i 2018. 
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Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018 

 

Side / 

Afsnit 

Tekst Kommentar /  

ny tekst 

4 / 1.1 Sidste afsnit i blå boks Sidste sætning er formuleret meget uklart. Det foreslås derfor, at den 

præciseres. 

5 / 1.2 Du skal opfylde ét af 

kravene på datoen, hvor 

du indsender 

overdragelsen af 

betalingsrettighederne 

eller senest ved udløbet af 

ansøgningsfristen i 2018. 

I vejledningen for 2016 stod der ”og resten af kalenderåret”. SEGES 

antager, at der ikke er tiltænkt en ændring af praksis, idet der fremgår 

senere i teksten, at ansøger ved bortforpagtning fortsat skal råde over 2,00 

ha 31. december. For klarhedens skyld bør det dog også fremgå af det 

citerede tekststykke. Det forslås derfor at følgende indsættes (se markering 

med fed): Du skal opfylde ét af kravene på datoen, hvor du indsender 

overdragelsen af betalingsrettighederne eller senest ved udløbet af 

ansøgningsfristen i 2018, og resten af kalenderåret. 

5 / 1.2 Hvis du søger om 

grundbetaling i 2018 efter 

ansøgningsfristen, men 

inden udløbet af den 

forsinkede frist, skal du 

opfylde ét af kravene fra 

indsendelsestidspunktet 

Det er uklart, om der menes indsendelse af ansøgningen om grundbetaling 

eller indsendelse af overdragelse af betalingsrettighederne. 

 

Derudover giver teksten ikke helt mening, da man ved indsendelse af 

Fællesskema efter ansøgningsfristen og frem til ændringsfristen fortsat har 

rådighed over mindst 2 ha på ansøgningsfristen.  

5 / 1.2 ”Hvis du ved udløb af 

ændringsfristen er tilmeldt 

CHR-registret…” 

Efter EU-reglerne er det tilstrækkeligt, at ansøger er berettiget til at 

modtage mindst 300 euro i slagtepræmier i kalenderåret. Der bør derfor 

ikke være krav om, at ansøger skal være tilmeldt CHR-registret på 

ændringsfristen. 

5 2017-vejledningen s. 109-

110: Skema og tekst vedr. 

i hvilke perioder 

betalingsrettigheder kan 

erhverves uden 

fremsendelse af yderligere 

dokumentation.  

Dette er ikke medtaget i udkast til 2018-vejledningen. Det antages ikke, at 

der hermed er tiltænkt en praksisændring. For fuldstændighedens og 

overblikkets skyld, bør det dog fremgå af 2018-vejledningen også. 

Eventuelt kunne det overvejes blot at medtage skemaet. 

5 / 1.2 Hvis du kan dokumentere, 

at du råder over mindst 

2,00 ha støtteberettiget 

areal i resten af 

kalenderåret, kan du 

erhverve 

betalingsrettigheder. 

Da det ikke er tilstrækkeligt at råde over arealet, foreslås det at tilføje 

følgende (se markering med fed): ”Hvis du kan dokumentere, at du råder 

over og driver mindst 2,00 ha støtteberettiget areal i resten af 

kalenderåret, kan du erhverve betalingsrettigheder.” 

 

6 / 1.2 Din 

slagtekvægsproduktion 

skal være etableret på 

overdragelsestidspunktet. 

Umiddelbart forekommer det at være uoverensstemmende med teksten på 

s. 5, hvorefter ét af kravene skal være opfyldt på datoen for overdragelsen 

eller senest ved udløbet af ansøgningsfristen 2018. Følgende bør derfor 

indsættes i teksten (se fed markering): ”Din slagtekvægsproduktion skal 

være etableret på overdragelsestidspunktet, eller senest ved udløbet af 

ansøgningsfristen 2018.” 
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7 / 1.4 Du skal råde over 

betalingsrettigheder 

Skriv gerne i første sætning, hvornår der skal være rådighed over 

betalingsrettigheder (selvom det står i afsnit 1.4.2). 

8 / 1.4.2 ...”Overdragelsen skal 

indsendes senest ved 

udløb af 

ansøgningsfristen, med 

mindre overdragelsen er 

en del af en ændring af 

erhververs Fællesskema 

2018” 

Teksten ”.. er en del af en ændring af erhververs fællesskema..” er ikke let 

at forstå.  

 

Forslag til tekst: 

”Overdragelsen skal indsendes senest ved udløb af ansøgningsfristen, dog 

senest på ændringsfristen, hvis erhverver indsender Fællesskema 2018.” 

9 2017-vejledningens afsnit 

7.4.1 

2017-vejledningens afsnit 7.4.1 giver et godt overblik over mulighederne 

efter udløb af ansøgningsfristen. Det bør således også medtages i 2018-

vejledningen. Alternativt kan afsnit 1.4.2 (andet afsnit) i udkast til 2018-

vejledningen udvides.  

10  2017-vejledningen s. 115: 

”Bemærk, at fra 2016 kan 

betalingsrettigheder 

udnyttes delvist, dvs. at 

hele betalingsrettigheden 

anses for udnyttet, hvis en 

del af rettigheden er 

udnyttet.” 

Denne tekst er ikke medtaget i udkast til 2018-vejledningen. Er det ikke en 

mulighed at udnytte betalingsrettigheder delvist i 2018? Hvis det er en 

mulighed i 2018, bør det også fremgå af vejledningen.  

10 / forslag 

til nyt afsnit 

Pant i betalingsrettigheder Landbrug & Fødevarer er opmærksom på, at der lige nu pågår en afklaring 

af, hvordan pant i betalingsrettigheder fremadrettet skal håndteres. Vi 

tillader os at antage, at dette kommer til at fremgå af vejledningen, når 

resultatet af denne afklaring foreligger.   

11 / 2.1 Hvis du er nyetableret 

landbruger søger du 

betalingsrettigheder fra 

den nationale reserve, på 

et særligt 

ansøgningsskema, som 

findes på Miljø- og 

Fødevareministeriets Tast 

selv-service under 

fanebladet ”Skemaer” og 

”Betalingsrettigheder”.  

 

I de to situationer… 

Der mangler en henvisning til de unge nyetablerede landbrugere. 

Henvisningen bør indsættes således, at teksten bliver (se indsætning med 

fed):  

”Hvis du er ung nyetableret eller nyetableret landbruger søger du 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve, på et særligt ansøg-

ningsskema, som findes på Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-

service under fanebladet ”Skemaer” og ”Betalingsrettigheder”. ” 

 

12-13 Afsnit 2.2, 2.2.1, 2.2.2, og 

2.2.3 

I teksten står der kun nyetableret landbruger. Da det samme gælder for en 

ung nyetableret landbruger, bør begge kategorier nævnes i teksten. 

Ligesom overskriften til afsnit 2.2 bør også være:” Tildeling af 

betalingsrettigheder og udbetaling af støtte til unge nyetablerede og 

nyetablerede landbrugere.”  

13 / 2.2.3 Hvornår kan du ikke få 

tildelt 

betalingsrettigheder? 

Eftersom ansøgeren først vil få endelig besked om tildeling af 

betalingsrettigheder fra den nationale reserve efter ansøgningsfristen for 

fællesskemaet, vil ansøgeren miste et års støtte, hvis 

betalingsrettighederne ikke bliver tildelt. Derfor er det meget relevant, at 

vejledningsteksten beskriver, hvornår en ung nyetableret landbruger eller 
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en nyetableret landbruger med sikkerhed kan modtage betalingsrettigheder 

fra den nationale reserve.  

 

Generationsskifte er generelt et emne der fylder meget, og i den 

forbindelse dukker følgende to relevante spørgsmål jævnligt op. Vi ser 

derfor gerne, at de tages med som eksempler i afsnit 2.2.3 (det lægges til 

grund, at sønnen i de to situationer opfylder alle øvrige betingelser for at 

kunne søge om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 

som unge og nyetablerede landbrugere): 

 

1) Generationsskifte med bedrift på 100 ha (100 

betalingsrettigheder) 

 

Inden købsaftalen underskrives, sælger faderen alle sine 

betalingsrettigheder (basisværdi) til tredjemand. Formålet er at gøre 

generationsskiftet billigere for sønnen. Betalingsrettighederne er ikke 

nævnt i købsaftalen. 

 

Sønnen søger om tildeling af 100 betalingsrettigheder fra den nationale 

reserve og angiver i bemærkningsfeltet i ansøgningen, at begrundelsen for 

at søge om tildeling af betalingsrettigheder er, at faderen har solgt alle sine 

betalingsrettigheder til tredjemand før sønnens køb af bedriften. 

 

Kan sønnen få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve? 

 

2) Generationsskifte med bedrift på 100 ha (100 

betalingsrettigheder) 

 

Inden købsaftalen underskrives, sælger faderen 80 af sine 

betalingsrettigheder (basisværdi) til tredjemand, men beholder 20 

betalingsrettigheder, da de har en højere værdi end værdien af de 

betalingsrettigheder, der tildeles fra den nationale reserve.  

 

Formålet er at gøre generationsskiftet billigere for sønnen, men samtidig at 

sikre sønnen faderens betalingsrettigheder med den høje værdi. De 20 

betalingsrettigheder er nævnt i købsaftalen og overdrages til sønnen. 

 

Sønnen søger om tildeling af 80 betalingsrettigheder fra den nationale 

reserve og angiver, at begrundelsen for, at der søges om 

betalingsrettigheder, er, at faderen har solgt de fleste sine 

betalingsrettigheder til tredjemand før sønnens køb af bedriften. 

 

Kan sønnen få tildelt 80 betalingsrettigheder fra den nationale reserve? 

13f Vil du som udgangspunkt 

leve op til kravet om at 

være ansvarlig for den 

landbrugsmæssige drift 

Dette er en smule forvirrende for læseren, da ”kravet om at være ansvarlig 

for den landbrugsmæssige drift” ikke er omtalt som sådan tidligere. Det er 

således ikke klart, hvad der hentydes til.  

13-14 Selskaber Som læser virker det underligt, at enkeltmandsvirksomhederne behandles i 

vejledningsteksten, mens andre forhold behandles i et bilag.  Enten bør 
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enkeltmandsvirksomhederne også flyttes til bilaget, så vejledningen alene 

omtaler generelle og overordnede forhold – og de nærmere detaljer findes i 

bilaget. Eller også bør det hele behandles i vejledningen.  

15 / 2.3.1 Det er et krav, at arealet er 

støtteberettiget i hele 

2018. 

For at gøre det helt klart, hvornår den Nationale Reserve kan søges, kan 

det tilføjes at: ”Ekspropriationen skal således være ophørt”.  

 

Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 2018 

 

Side / 

Afsnit 

Tekst Kommentar /  

ny tekst 

4 Ordningen kort De sidste to linjer bør flyttes op før afsnittet, der begynder med ”I denne 

vejledning kan du læse de betingelser,..” Derved samles og separeres 

indholdet vedrørende ordningen fra beskrivelsen af vejledningsstrukturen i 

2018. 

5 Du kan højest få støtten i 

5 år 

Såfremt omnibusforordningen bliver vedtaget, vil reglerne på dette område 

ændre sig fra 1. januar 2018. Det vil betyde, at alle unge nyetablerede 

landbrugere, kan modtage støtten i 5 år. Støtten vil ikke blive reduceret 

med det antal år, der er gået mellem landbrugerens første etablering og 

første gang der søges støtte til unge nyetablerede landbrugere. 

Landbrugeren skal dog fortsat være etableret indenfor de seneste fem år 

før den første ansøgning. Det er vigtigt at vejledningsteksten justeres når 

reglerne træder i kraft. 

11 Eksempel 3 

Den unge landbruger 

bliver leder af driften som 

følge af ændringer af 

kontrakten 

Det bør tydeligt fremgå af eksemplet, hvornår den unge landbruger er 

førstegangsetableret i forhold til støtteordningen, og hvornår den unge 

landbruger defineres som driftsleder (da eksemplet blev misforstået i 

2017). 

Dette gælder f.eks. hvis den unge landbruger i forbindelse med etablering 

af I/S’et var driftsleder af husdyrproduktionen, og ved ændring af 

kontrakten blev driftsleder af markdriften. 

 

 

I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har uddybende spørgsmål til vores kommentarer til 

vejledningsmaterialet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


