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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer om vejledningen til økologisk arealtilskud 

 

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

arealtilskud (j.nr. 17-2321-000072). Høringssvaret er lavet med input fra bl.a SEGES. 

 

Strammere regler for at få omlægningstillæg  

Landbrug & Fødevarer bakker som skrevet i høringssvaret til bekendtgørelsen op om stramningen 

af under hvilke betingelser, der kan gives omlægningstillæg og bakker op om at karensperioden 

som minimum skal være 5 år.  

 

Det bør dog præciseres at begrænsningen kun gælder, hvis der er udbetalt tillæg til omlægning på 

et tidligere tidspunkt. Målet med opstramningen er, at der ikke skal udbetales omlægningstilskud til 

det samme areal flere gange. Det er altså ikke hensigten at begrænse omlægningstilskud i fem år 

for arealer, hvor der tidligere har været foretaget en fejlregistrering eller hvis en tidligere omlægning 

aldrig er blevet gennemført og tilskuddet derfor ikke har været udbetalt. 

 

§3-arealer 

Landbrug & Fødevarer vil fortsat pege på det uhensigtsmæssige i at beskyttede §3 naturarealer 

ikke kan opnå økologisk arealtilskud. Det vil medføre at en række beskyttede områder ikke vil blive 

plejet fremover, da de risikerer ikke at blive prioriteret til et naturplejetilskud. 

 

Ekstra ansøgningsrunde  

Som skrevet i høringssvaret til bekendtgørelsen, så ønsker Landbrug & Fødevarer fortsat at det 

også i 2018-runden bør være muligt for nye økologiske bedrifter at søge tilsagn i ekstrarunden frem 

til 1. september 2018 på linie med eksisterende økologer, der søger til nye arealer.  

  

Pkt. 9.4. Generelt om udbetaling af tilskud 

Styrelsen oplyser på side 37 i vejledningen, at Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang 

årligt – med første udbetalinger omkring 1. december.  

 

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

hurtigt og effektivt, og afsnittet om udbetaling af tilskud kunne med fordel udvides med information 

om styrelsens egne mål for udbetaling. 

 

Der var store udfordringer med udbetaling af 2015 og 2016-ansøgningsrunderne, og det er vigtigt at 

man ikke for 3. og 4. år i træk oplever uacceptabelt lange sagsbehandlingstider med udbetaling af 

2017-tilskuddet pr. 1/12-2017 og med udbetaling af 2018-tilskuddet fra 1/12-2018. Forsinkelser er 
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meget problematiske for de 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. 
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