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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om økologisk arealtilskud 

 

Hermed fremsendes høringssvar fra Landbrug & Fødevarer ang. regler for økologisk arealtilskud og 

tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (j.nr. 17-12232-000007). Høringssvaret er lavet med 

input fra bl.a. SEGES og landbrugskonsulenter, der arbejder med ansøgninger om økologisk 

arealtilskud. 

 

Strammere regler for at få omlægningstillæg (8)  

Landbrug & Fødevarer bakker om stramning af under hvilke betingelser, der kan gives 

omlægningstillæg. Vi bakker op om at karensperioden som minimum skal være 5 år, og vi indgår 

gerne i yderligere drøftelser om periodens længde, såfremt det vurderes at være relevant. 

 

Dog bør det præciseres at karensperioden i 5 år kun gælder, hvis der er udbetalt tilskud til 

omlægning på et tidligere tidspunkt. Som reglen er formuleret nu, så vil en registreret omlægning, 

der ikke bliver gennemført – og hvor der så ikke er udbetalt tilskud – også blokere for senere 

omlægning i fem år, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

 

Det vil også være mest hensigtsmæssigt, at den femårige karensperiode følger tilsagnsperioden. 

Altså fra 1/9 og 5 år derefter. Hvis det er 5 år fra den dato, hvor man er ude af økologi, som typisk 

vil være den 31/12, så vil perioden for de fleste arealer reelt være 6 år frem for 5 år. 
 

§3-arealer (7.2) 

Styrelsen oplyser, at man ikke længere kan opnå tilsagn til økologisk arealtilskud for arealer, der er 

beskyttet af naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det er meget uheldigt for plejen af disse særligt 

beskyttede arealer, hvis man ikke kan få økologisk arealtilskud til §3-områder. Mange §3 områder 

vil heller ikke kunne blive prioriteret til at modtage tilskud om naturpleje, da disse midler prioriteres 

stramt med førsteprioritet til Natura 2000-områder og områderne med høj naturværdi. Det vil 

således være et tilbageslag for naturplejen, hvis der heller ikke kan modtages økologisk arealtilskud 

til §3-områder. 

 

Det vil også være en særlig udfordring for de områder, hvor økologer høster enggræs til biogas. 

Det kræver en væsentlig plejeindsats, hvor tilskud er afgørende for forretningens økonomi. Men de 

arealer der høstes kan som oftest ikke opnå plejegræstilskud eller andre tilskud. 

 

Økologisk arealtilskud gives som et tilskud til den økologiske driftsform og ikke blot for at man ikke 

må sprøjte og tilskuddet gives også for en række andre tiltag. Det skal også bemærkes at ikke alle 

§3-arealer indebærer et forbud mod sprøjtning. Derfor bør der kunne foretages en individuel 

vurdering af hvorvidt et specifikt §3-areal kan opnå tilskud. 
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Dog er det positivt, at ændringen kun gælder for nye tilsagn og ikke har konsekvenser for 

eksisterende tilsagn, således at praksisændring fra styrelsen ikke har tilbagevirkende kraft. 

 

Ekstra ansøgningsrunde (7.2) 

Ligesom det har været muligt tidligere, så bør det også i 2018-runden være muligt for nye 

økologiske bedrifter at søge tilsagn i ekstrarunden frem til 1. september 2018 på linje med 

eksisterende økologer, der søger til nye arealer. Der er foretaget mange omlægningstjek igen i 

2017 samt ventes mange i 2018, 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 

2018. Da det typisk er de samme konsulenter, der udfylder fællesskemaet og udfører 

omlægningstjek vil det give et enormt arbejdspres for disse konsulenter, såfremt begge dele skal 

være gennemført inden ansøgningsfristen, som i Fællesskemabekendtgørelsen er foreslået fastsat 

til den 20. april. 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 Landbrugsstyrelsen 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. Den nyligt udsendte opgørelse af ansøgningerne i 2017 viste at 85 ansøgere 

søgte om tilsagn, men valgte ikke at søge om autorisation til økologi, hvilket medfører betydeligt 

arbejde med registrering og afslag på tilsagn. Det kunne have været undgået ved at åbne 

ekstrarunden for nye ansøgere. 

  

Omlægningstillæg (6) 

Ansøgning om omlægningstillæg til marker i det andet omlægningsår bør være muligt, hvis man har 

glemt at søge sammen med basistilsagnet. Det bør tilføjes sammen med muligheden for at søge 

om frugt og bær-tillæg. 

 

MFO-bræmmer (12) 

Landbrugsstyrelsen tilføjer det nye MFO-element MFO-markbræmmer til listen over arealer, hvor 

tilskudssatsen for økologisk arealtilskud sættes ned til 0 kr. såfremt arealet anvendes til MFO. Der 

er tale om en konsekvensrettelse for at undgå dobbeltfinansiering af de grønne krav. Det betyder, 

at de nye MFO-markbræmmer bliver reguleret på samme måde som eksisterende MFO-arealer. 

Landbrug & Fødevarer antager, at det er et relativt begrænset areal, som har tilsagn om økologisk 

arealtilskud, hvor der anmeldes MFO, da økologer i udgangspunktet er ”grønne per definition”. 

Landbrug & Fødevarer vil gerne bede om statistik for hvor mange arealer det drejer sig om. 

 

Minivådområder (7) 

Det fremgår af høringen, at der ikke kan opnås tilskud til økologisk arealtilskud til arealer, der indgår 

som projektarealer til minivådområder. I lyset heraf bør det være enkelt at komme ud af (evt. blot 

dele af) et tilskud til økologisk arealtilskud og uden tilbagebetalingskrav, såfremt man ønsker at 

anvende arealet til etablering af et minivådområde. 

 

Sagsbehandlingstider 

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

hurtigt og effektivt. Der var store udfordringer med udbetaling af 2015 og 2016-

ansøgningsrunderne, og det er vigtigt at man ikke for 3. år i træk oplever uacceptabelt lange 

sagsbehandlingstider med udbetaling af 2017-tilskuddet, hvilket er meget problematisk for de 
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økologiske landmænds likviditet. Der opfordres til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til, at 

der kan gennemføres en hurtig og effektiv sagsbehandling. 

 

Landbrug & Fødevarer ser fortsat gerne et ambitiøst udbetalingsmål for udbetalingen af økologisk 

arealtilskud. Landbrug & Fødevarer har opfordret til, at det eksisterende mål om at 65% af 

udbetalingerne skal være gennemført pr. 31. december 2017, suppleres med et mål om at 97% af 

2017-udbetalingerne skal være udbetalt ved udgangen af 1. kvartal 2018. Såfremt det ikke nås, 

ønskes fortsat en national forskudsudbetaling, så det ikke er den enkelte økologiske landmand, der 

skal bære udgifterne ved sen udbetaling fra styrelsen. 

 

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at tidligere forsinkelser især skyldes udfordringer med de såkaldte 

1:1 indtegninger. Landbrugsstyrelsen har opstillet en række forslag til øget automatisering af 

sagsbehandling og deraf følgende hurtigere udbetaling, men da størstedelen af initiativer først 

ventes igangsat i 2019-runden er der fortsat behov for tiltag, der sikrer hurtig udbetaling af 2017-

tilskuddet pr. 1/12-2017 og 2018-tilskudet fra 1/12-2018. 

 

Det er vigtigt, at styrelsen kommunikerer klart om tiltag, hvor landmænd og konsulenterne kan 

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

udbetalingerne gennemføres hurtigst muligt.  Endelig er det vigtigt, at styrelsen også har fokus på 

hurtig sagsbehandling af producentskifter. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Mette Trudsø Kruse 

Chefkonsulent 

Team EU 
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