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Direkte Betalinger 

Landbrugs & Fiskeristyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: direktebetalinger@lfst.dk  

Journalnummer: 17-1221-000001 

Høring om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har sendt en række ændringer til grundbetalingsbekendtgørelsen 

for 2017 i høring. De foreslåede ændringer er følgende: 

 

 Afgræsning og slæt tillades ikke længere på arealer med MFO-efterafgrøder 

 Ændring af den tidligste dato for destruktion af MFO-efterafgrøder 

 Ny tidsfrist for udsåning af blandinger af MFO-efterafgrøder 

 Ny henvisning til plantedækkebekendtgørelsen, som oplyser hvilke arter, som kan bruges som 

MFO-efterafgrøder 

 

Landbrug & Fødevarers kommentarer til de enkelte ændringsforslag findes herunder: 

 

Afgræsning og slæt tillades ikke længere på arealer med MFO-efterafgrøder 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foreslår at ændre § 31, stk. 5, så det forbydes at tage slæt og 

afgræsse arealer med MFO-efterafgrøder.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at dette forslag er helt uacceptabelt – og ikke fagligt funderet.  

 

Særligt for mælkeproducenterne vil det betydelige økonomiske efterlevelseskonsekvenser. Slæt fra 

MFO-arealerne udgør en væsentlig del af mælkeproducenternes foderplan. SEGES har lavet et 

foreløbigt groft skøn over, hvad det vil betyde for mælkeproducenternes foderomkostninger, 

såfremt det forbydes at afgræsse og tage slæt på disse arealer. Skønnet, der er behæftet med en 

del usikkerhed, viser, at det kan betyde et tab på op til 120 mio. kr. – eller i gennemsnit 40.000 kr. 

for den enkelte mælkeproducent allerede i indeværende år. 

 

Derudover er det helt centralt at pege på, at muligheden for at tage slæt og afgræsse arealerne 

samlet set har en gavnlig miljøeffekt, blandt andet på kvælstofudvaskning. Den effekt vil man ikke 

opnå, såfremt dette forbydes. Et forbud vil dermed resultere i det modsatte af det tilsigtede. 

 

Forlagets alvorlighed taget i betragtning, har Landbrug & Fødevarer taget kontakt til Miljø- og 

Fødevareminister Esben Lunde Larsen om problemstillingen kort efter bekendtgørelsen kom i 

høring. Der har efterfølgende været en god og konstruktiv dialog med ministeriet. Landbrug & 

Fødevarer har derfor en forventning om, at forbuddet mod slæt og afgræsning ikke vil blive 

gennemført. 
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Ændring af den tidligste dato for destruktion af MFO-efterafgrøder 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen foreslår i § 31, stk. 3 at ændre den tidligste dato for destruktion af 

MFO-efterafgrøder fra den 27. oktober til den 20. oktober. Dermed vil destruktionsdatoen 

fremadrettet være den samme for pligtige efterafgrøder og for MFO-efterafgrøder. 

 

Dette er et vigtigt skridt i retning af at få forenklet reglerne for danske landmænd. Det er noget som 

Landbrug & Fødevarer har arbejdet for længe.  

 

Landbrug & Fødevarer mener dog kun, at dette er et første skridt i retning af forenkling. Reglerne 

for EU’s landbrugspolitik bør forenkles yderligere, så der gives plads til at udøve godt 

landmandskab frem for at fokusere på at overholde frister i markbruget. Ikke mindst i forhold til 

etablering af efterafgrøder er der den store udfordring, at årlige udsving i vejret kan vanskeliggøre, 

at de fastsatte frister kan overholdes. Der bør fortsat arbejdes på at finde en mere fleksibel løsning 

på, hvordan dette håndteres. 

 

Ny tidsfrist for udsåning af blandinger af MFO-efterafgrøder 

Landbrug & Fødevarer noterer sig, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i § 31 stk. 2 foreslår at tilføje 

en ny frist for udsåning af blandinger af MFO-efterafgrøder. Den foreslås fastlagt således, at MFO-

efterafgrøder tidligst kan etableres fra den 1. juli. 

 

Landbrug & Fødevarer er uforstående overfor, hvorfor der skal tilføjes en ny frist, som 

landmændene skal overholde. Dette er med til at gøre regelsættet for de grønne krav mere 

kompliceret. Som udgangspunkt etableres efterafgrøder efter høst eller ved udsåning i 

hovedafgrøden inden høst. Generelt har efterafgrøderne større effekt, jo tidligere de bliver sået. 

Derfor ser Landbrug & Fødevarer ikke nogen faglig begrundelse for, hvorfor der skal fastsættes en 

frist for dette. 

 

Ny henvisning til plantedækkebekendtgørelsen, som oplyser hvilke arter, som kan bruges 

som MFO-efterafgrøder 

Henvisningen i § 31 stk. 6 justeres som følge af navneændring af plantedækkebekendtgørelsen. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Landbrug & Fødevarer mener, at listen af afgrøder, der 

kan anvendes til at etablere MFO-efterafgrøder og pligtige efterafgrøder, bør udvides til også at 

omfatte kvælstoffikserende afgrøder. 

 

Justerede regler på vej fra EU 

Landbrug & Fødevarer vil endvidere gøre opmærksom på, at EU-Kommissionen har foreslået en 

række justeringer af de grønne krav. Justeringerne vil sandsynligvis blive endeligt vedtaget i løbet 

af juni måned. De medfører blandt andet, at der indføres et forbud mod at sprøjte brakarealer, 

efterafgrøder og græsudlæg, der anvendes til MFO.  

 

Landbrug & Fødevarer og EU’s fælles landbrugsorganisation COPA-COGECA har arbejdet imod 

dette forbud, der ses som et brud mod den oprindelige politiske aftale om den fælles 

landbrugspolitik for perioden 2014-2020. Det er i den forbindelse blandt andet lykkedes at sikre, at 

forbuddet ikke gælder for hovedafgrøden, når der anvendes MFO-græsudlæg. Såfremt forbuddet 

bliver vedtaget, opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at den nationale administration arbejder for, at 

implementeringen ikke medfører ekstra administrative omkostninger for danske landmænd, og at 

udbetalingen af landbrugsstøtten ikke forsinkes. Det efterhånden fremskredne tidspunkt taget i 

betragtning, vil Landbrug & Fødevarer opfordre til, at forbuddet først kommer til at gælde fra 2019. 
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Det er desuden vigtigt, at danske landmænd får gavn af de muligheder, som ligger i 

Kommissionens forslag. Det være sig mulige forenklinger af reglerne, og at danske landmænd 

fremadrettet får mulighed for at anvende markbræmmer til MFO.  I det hele taget vil 

implementeringen af de justerede regler være en god anledning til at revidere den nationale 

implementering af de grønne krav, så der gives endnu flere muligheder for at opfylde MFO-kravet, 

end der er i dag. 

 

I forhold til de resterende dele af bekendtgørelsen, som ikke er i høring for nuværende, henvises 

der til de høringssvar, som Landbrug & Fødevarer tidligere har afgivet vedrørende bekendtgørelsen 

og det tilhørende vejledningsmateriale. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 
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