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Høring om udkast Brugerguide til Internet Markkort 2018 og Brugerguide til 

Fællesskema 2018 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give kommentarer til de to brugerguides.  

 

SEGES og Landbrug & Fødevarer har foretaget en hurtig gennemlæsning af de to brugerguides 

med fokus på de områder, hvor der er sket justeringer siden sidste år. På den baggrund sender vi 

en række bemærkninger til de to brugerguides. Bemærkningerne er fokuseret på at forbedre 

forståeligheden af de to brugerguides. Der henvises til Landbrug & Fødevarers bemærkninger om 

reglerne for de støtteordninger der søges om støtte for i Fællesskema. Landbrug & Fødevarers 

holdning fremgår af de høringssvar, der er sendt til de relevante bekendtgørelser og vejledninger.: 

 

Landbrug & Fødevarer skal generelt bemærke, at det er vigtigt med forbedringer af de nye lister 

over betalingsrettigheder. Det skal som minimum være muligt at få de samme informationer på de 

nye lister, som på de gamle lister, og informationen skal være let tilgængelig og overskuelig. 

 

Brugerguide til Fællesskema 2018: 

 

Side 9, afsnit 1.1.4 

Det fremgår af afsnittet, at korttemaet for miljø- og økologitilsagn ikke vil være opdateret før 

ansøgeren har fået udbetalt tilskud for 2017. Dette understreger vigtigheden af, at alle tilsagn 

sagsbehandles og udbetales så hurtigt som muligt, så det sikres at ansøgningerne for 2018 bliver 

så korrekte som muligt. Det vil også være med til lette sagsbehandlingen for 2018-ansøgningerne. 

Landbrug & Fødevarer har generelt et ønske om, at tilskuddene for denne type ordninger er 

udbetalt allersenest ved udgangen af første kvartal. I den forbindelse er det også helt centralt, at 

sagsbehandlingen af producentskifter er afsluttet inden ansøgningsrundens start den 1. februar, jf. 

afsnit 10.1.2, side 54. 

 

Side 10, afsnit 1.2 

I 2017 havde flere konsulenter problemer med ansøgninger, hvor der var knyttet flere P-numre til 

CVR-nummeret. Det fremgår ikke af brugerguiden, hvad man her skal være opmærksom på. Dette 

foreslås derfor tilføjet til brugerguiden. 

 

Side 16, afsnit 2.2 

Det foreslås, at der tilføjes et afsnit, der beskriver hvornår man ikke længere skal medtage 

skovarealer. Der kan i den forbindelse også henvises til det nye fakta-ark om skovordningerne. 
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Side 31, afsnit 5.2.1 

I 5 underafsnit bør det tilføjes, at MFO-bræmmen enten kan være placeret på et omdriftsareal, 

eller på et permanent græsareal, hvor markbræmmens længste side ligger op ad en mark i omdrift. 

 

I afsnittet mangler der information om, hvad der sker, hvis MFO-randzonen overlapper en 2-meter 

bræmme, og hvordan det skal håndteres. 

 

Side 31-35, afsnit 3 

Generelt henvises der til Landbrug & Fødevarers kommentarer til reglerne for artikel 32 i andre 

høringssvar. Derudover bør det overvejes at tilføje en kort bemærkning om, eller henvisning til, at 

afgrødekodevalget også er afgørende for, om arealet vil tælle med som miljøfokusområde, og at 

dette kan få betydning for udbetalingen af det tilsagn, der er på arealet. 

 

Side 36, afsnit 6.4.2 

Under D, står der: ”De udbetalte beløb under de tre ordninger bliver automatisk regnet med i 

skemaet.”  

 

Så vidt vides er der kun to ordninger. Dette bør korrigeres i teksten. 

 

Det er desuden vigtigt, at det sikres, at beskrivelsen er korrekt. Som Landbrug & Fødevarer har 

forstået det, er det således, at de-minimis støtten til målrettede efterafgrøder i efteråret 2017, først 

kan ses i Fællesskema, efter der er udbetalt støtte. Hvis støtten først udbetales i marts måned 

2018, er det således ikke muligt at se denne støtte, når der ansøges om ny støtte for målrettede 

efterafgrøder. Såfremt det fortsat er denne praksis, der er gældende, er det meget vigtigt, at det 

beskrives i brugerguiden. Landbrug & Fødevarer skal dog gøre opmærksom på, at denne praksis 

er meget uhensigtsmæssig, da det kan medføre, at nogen ansøgere rammer de-minimis loftet uden 

at være bekendt med det, og derfor ikke kan få udbetalt den forventede støtte til målrettede 

efterafgrøder. 

 

Da støtteloftet sammenregnes over en 3-årig periode, er det vigtigt, at der ikke er uklarhed om 

hvilken støtte der skal medregnes som de-minimis samt omfanget heraf, når man arbejder i 

myndighedernes systemer. I den forbindelse er det vigtigt at påpege at de-minimis støtte også kan 

ydes af andre myndigheder end Landbrugsstyrelsen. Det forstærker behovet for et centralt nationalt 

register, hvor støttemodtagere kan få et fuldt overblik. 

 

Side 37, afsnit 6.4.5 

”Du skal derfor ikke udfylde de oplysninger…” 

Det er vigtigt, at afsnittet indeholder korrekte oplysninger om, hvilket beløb der oplyses i dette felt, 

jf. kommentaren til afsnit 6.4.2. 

 

Side 56, afsnit 10.3 

Det foreslås at tilføje et afsnit om ændring af tilsagnstype 37 til tilsagnstype 36 ”opsigelse” af N-

tillæg, og at der tilføjes en påmindelse om, at der skal søges om udbetaling af det eksisterende 

tilsagn ved omdannelse af tilsagnstype 36 til tilsagnstype 37. 

 

Side 65, afsnit 10.7 

Under punkt G vedrørende erhvervsmæssig hjemmeside bør det tilføjes, at det også gælder for 

erhvervsmæssige facebooksider, når der er en direkte relation til tilskuddet. Det samme gælder for 

afsnit 11.3, Felt B på side 70. 

 



Side 3 af 3 

 

  

 

 

 

Brugerguide til Internet Markkort 2018: 

 

Side 36, afsnit 4.1 

Under overskriften ”Hvis du ønsker at ændre en støtteprocent på en markblok” beskrives hvordan 

det er muligt at ændre på støtteprocenten ved at indsende et ændringsforslag i IMK. Det foreslås, 

at der henvises til definitionen af permanent græs. 

 

Side 39, afsnit 4.3.1 

Det fremgår ikke tydeligt af afsnittet, hvad den ændrede praksis for besked og breve om 

ændringsforslag betyder for ansøger og ansøgers konsulent. Det skal sikres, at det fortsat er muligt 

for ansøgeren at reagere på breve, når ansøgningen er indsendt via fuldmagt. Det kan ofte være 

aftalt mellem ansøger og dennes konsulent, at det er ansøgeren der skal reagere på breve, selvom 

ansøgningen er indsendt via fuldmagt. 

 

Side 39, afsnit 4.3.2 

Det står beskrevet, at der ikke sendes et kortgrundlagsbrev, når der er indtegnet en mark udenfor 

markblok, 999999-99, og Landbrugsstyrelsen lægger hele arealet i markblok. 

 

Det beskrives ikke i afsnittet, hvordan ansøger eller ansøgers konsulent bliver opmærksom på, at 

Landbrugsstyrelsen har tilrettet kortgrundlaget. Konsekvensen af tilretningen er vel at 

ansøger/ansøgers konsulent skal indsende et tilrettet Fællesskema med X i ”ja” for grundbetaling, 

for at der kan søges grundbetaling til arealet. Det er derfor meget vigtigt, at ansøger gøres 

opmærksom på at der er ændret i kortgrundlaget.  

 

Side 40, Side 5.1.1 

Der kan så vidt vides også kun søges grundbetaling til landskabselementer, der er omfattet af 

GLM-søer / fortidsminder. 

 

 

I er velkomne til at kontakte os, såfremt I har uddybende spørgsmål til vores bemærkninger. Vi vil 

vende tilbage til jer såfremt vi finder flere steder, hvor de to brugerguides kan forbedres og/eller 

præciseres. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 

 

Team EU 

 

D +4533394227 

M +4527245627 

E MSO@lf.dk 


