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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om økologisk arealtilskud 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. vejledning til økologisk 

arealtilskud (j.nr. 16-8146-000049). 

 

Ekstra ansøgningsrunde 

Ligesom det var muligt i 2015, bør det også være muligt i 2017, at nye økologiske bedrifter kan 

søge tilsagn i ekstrarunden frem til 1. september 2017 på linje med eksisterende økologer, der 

søger til nye arealer. Der er givet flere store bevillinger til omlægningstjek igen i 2017, og for at få 

fuld effekt af dem, er det nødvendigt at kunne gennemføre omlægningstjek og 

autorisationsansøgning for nye bedrifter frem til den 1. september 2017. Desuden er det typisk de 

samme konsulenter, der udfylder fællesskemaet og udfører omlægningstjek. Derfor vil det give et 

enormt arbejdspres for disse konsulenter, såfremt begge dele skal være gennemført inden 

ansøgningsfristen den 21. april 2017. Et voldsomt pres på konsulenterne øger risikoen for fejl i 

ansøgningerne, hvilket risikerer at bidrage til at flere af ansøgningerne skal manuelt 

sagsbehandles. Det medfører så en større arbejdsbyrde i NaturErhvervstyrelsen med forsinkelser i 

udbetalingen til følge. 

At ekstrarunden ikke er åben for nye økologer betyder desuden flere producentskiftesager, fordi 

eksisterende økologer i nogle tilfælde søger tilsagn for arealer, som de forpagter af nye økologer 

for en kortere periode. Afholdelse af en ekstrarunde vil således reducere antallet af 

producentskiftesager. 

 

Sagsbehandlingstider 

Det forventes, at sagsbehandlingen af tilsagn og den efterfølgende udbetaling heraf gennemføres 

hurtigt og effektivt. Der var store udfordringer med udbetaling af 2015-runden, og det har jo 

beklageligvist vist sig, at der fortsat er meget store forsinkelser på udbetalingerne af 2016-runden. 

Det er meget problematisk for de økologiske landmænds likviditet. Der opfordres til, at der afsættes 

tilstrækkelige ressourcer til, at der kan gennemføres en hurtig og effektiv sagsbehandling. 

 

NaturErhvervstyrelsen har i 2017-resultatplanen indført mål for udbetalingerne. Disse bør fremgå af 

vejledningen. Landbrug & Fødevarer havde dog gerne set, at målet var langt mere ambitiøst. Vi har 

foreslået, at 97 pct. af ansøgningerne skal være udbetalt ved udgangen af 1. kvartal. 

 

Det er endvidere vigtigt, at de aktuelle udfordringer, der er med 2016-runden, løses, så de ikke 

tages med over i 2017-runden. NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at forsinkelserne i 2016 i sær 

skyldes udfordringer med de såkaldte 1:1 indtegninger. Det er vigtigt, at der er klarhed over, hvad 

der er kilden til disse udfordringer. Er det IT-problemer? Er det kvaliteten af de indsendte 

ansøgninger? Er det reglerne i DK eller i EU?  Eller er det den måde reglerne administreres på? 
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Det er afgørende at få peget på den grundlæggende udfordring, så den rette løsning findes. Især er 

det vigtigt, at det kommunikeres helt klart i vejledningen, hvis landmænd og konsulenterne kan 

bidrage til at mindske antallet af sager, der skal manuelt sagsbehandles af styrelsen, så vi ikke står 

med problemet igen næste år.  

 

Producentskifter 

NaturErhvervstyrelsen har oplyst, at der pt. er forsinkelser med at sagsbehandle økologiske 

producentskifter. Det er oplyst, at de ikke bliver klar til 2017-ansøgningsrundens start til februar. Vi 

frygter, at dette selvstændigt kan bidrage til forsinkelser af 2017-ansøgningerne. Vi vil derfor gerne 

gentage opfordringen til at der afsættes de nødvendige ressourcer til at håndtere 

producentskiftesager. 

 

Afslutningsvist kommer her et par mere tekstnære bemærkninger: 

 

Side 35 

Forslag til ændret tekst i afsnit 9.2.1 Særligt for § 3-områder 

”Hvis marken overlapper et areal, der er udpeget som § 3-beskyttet, hvor det ikke hidtil har været 

lovlig almindelig praksis af bredsprøjte. -heder, §3-moser eller §3-overdrev, skal du i Internet 

Markkort opdele marken i delmarker. Du sletter ansøgning om nyt tilsagn for delmarken med et § 3-

område. 

 

Du kan dog få tilsagn om Økologisk Arealtilskud til et § 3-mose, § 3-hede eller § 3-overdrevområde, 

hvis arealet hidtil har været drevet med bredsprøjtning med pesticider. hvis bredsprøjtning indgik 

som en naturlig del af driften på arealet forud for indgåelse af det første sammenhængende 

økologi- eller plejegræstilsagn.” 

 

Side 46 

Forslag til ændret tekst i afsnit 12.3 Kan tilsagnsarealer anvendes som miljøfokusområder? 

”Basistilskuddet bliver reduceret som beskrevet ovenfor, hvis du anmelder arealer med 

afgrødekoder, der skal medregnes som MFO-areal, og uanset om du skal opfylde de grønne krav. 

eller ej.” 

 

Side 58 

Afsnit 14.2.1. om producentskifte er ikke korrekt i forhold til henvisningen til økologisk autorisation. 

 

Der bør være en tydelig information om, at fristen for anmeldelse af producentskifte for økologiske 

arealer er straks og ikke kan vente til 21. april, hvis arealet skal opretholde den økologiske 

autorisation. Indsæt denne tekstboks fra afsnit 4.3 i vejledning om producentskifte: 

 

 

Side 59 de to første linjer bør omformuleres. 

”..at meddele NaturErhvervstyrelsen til jordbrugskontrol@naturerhverv.dk, om du i forbindelse med 

producentskiftet ønsker at opretholde din økologiske autorisation.”  
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Ved overdragelse af arealer med økologisk status indsendes ”erklæring om økologi” sammen med 

”Producentskifteerklæring” og evt. ”skema over marker” til mailadressen 

landbrug@naturerhverv.dk. Det er kun i tilfælde hvor man ikke ønsker at opretholde den økologiske 

status på arealet, at man skal sende besked til økologiadministrationen på mailadressen 

jordbrugskontrol@naturerhverv.dk.  

 

Side 63  

Menes der ”ansøgningen” eller ”ansøgeren” i afsnittet på side 63 under 14.7 Oplysningspligt?  

”NaturErhvervstyrelsen forbeholder sig retten til at kontakte tredjeparter med forbindelse til 

ansøgninger som del af kontrol for svig.”  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Seniorkonsulent 

Team EU 
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