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Bemærkninger til udkast til ændringsbekendtgørelse til grundbetalingsbekendtgørelsen ved-

rørende ændringer i reglerne for etableringsfrist for MFO-efterafgrøder og administrationen af 

manglende stævning på arealer med lavskov  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til de foreslåede ændringer 

til grundbetalingsbekendtgørelsen.  

 

I udkastet til ændringsbekendtgørelse foreslås det at ændre reglerne for manglende stævning på 

arealer med lavskov og reglerne for etableringsfrist for MFO-efterafgrøder. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer til de foreslåede ændringer: 

 

Reglerne for manglende stævning på arealer med lavskov 

Landbrugsstyrelsen foreslår at ophæve bekendtgørelsens § 23, stk. 5 og 6. Det betyder, at der ikke 

længere vil være krav om tilbagebetaling af alle 10 års tilskud ved manglende stævning, men blot 

tilskuddet for det pågældende støtteår.  

 

Landbrug & Fødevarer hilser denne lempelse i den hidtidige administrationspraksis velkommen. 

Lempelsen skyldes ikke en ændring EU-forordningen, men derimod ifølge vores informationer en 

påtale fra Kommissionen, der har vurderet, at de hidtidige danske gennemførelsesregler i forhold til 

lavskovarealer har været for restriktiv.  

 

På den baggrund vil Landbrug & Fødevarer kraftigt understrege, at det ikke skal komme danske 

landmænd til skade, at Landbrugsstyrelsens hidtidige praksis har været i strid med EU-reglerne.  

 

Landbrug & Fødevarer forventer derfor, at Landbrugsstyrelsen – uagtet reglerne om forældelse – 

genoptager allerede afgjorte sager om tilbagebetaling af tilskud med henvisning til manglende stæv-

ning af lavskovsarealer, så disse landmænd kan få tilbagebetalt den del af landbrugsstøtten, som de 

har været berettiget til.  

 

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse henvise til, at Landbrugsstyrelsen efter EU-Domstolens 

præjudicielle afgørelse i Demmer-sagen (sag C-684/13) genoptog sagsbehandlingen af sager, hvori 

der fejlagtigt var krævet tilbagebetaling af tilskud. 

 

Derudover finder Landbrug & Fødevarer, at betalingsrettigheder, der fejlagtigt er blevet inddraget 

som følge af ovennævnte tilbagebetalingskrav, skal gentildeles de berørte landmænd. 
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Derudover er det nødvendigt at kigge på, om denne nye administrationspraksis også er noget, der 

vil have betydning i andre typer sager, fx vedrørende tilbagebetaling af tilsagn m.v. 

 

Reglerne for etableringsfrist for MFO-efterafgrøder 

Landbrug & Fødevarer hilser forslaget om fleksibilitet i forhold til etableringsfristen af MFO-efteraf-

grøder velkomment. Der henvises i den forbindelse til Landbrug & Fødevarers høringssvar af 15. maj 

2019 til udkastet til plantedækkebekendtgørelsen.  

 

Som supplement til disse bemærkninger skal det understreges, at det er vigtigt, at der fortsat er den 

størst mulige fleksibilitet for anvisning af MFO-erstatningsarealer i en kontrolsituation. Hidtil har det 

været muligt at anvise MFO-erstatningsarealer i en kontrolsituation på de arealer, der findes indenfor 

det anmeldte areal i Fællesskemaet. Sådan skal det også være fremadrettet, uanset kravet om ind-

beretning af en sådato i et særskilt skema i Tast selv-service. En efterafgrøde, der er etableret efter 

20. august og frem til 7. september, og som overholder betingelserne for at kunne blive godkendt, 

skal dermed kunne blive godkendt som MFO-erstatningsareal i en kontrolsituation, uanset anmel-

delse af sådato i særskilt skema.  

 

Endelig vil Landbrug & Fødevarer bemærke, at selvom der nu indføres fleksible frister for etablering 

af efterafgrøder, er der områder af Danmark (fx Læsø), hvor det selv i år med et relativt normalt vejrlig 

kan være vanskeligt at nå at høste og etablere efterafgrøder inden sidste frist. Det samme gælder 

for fx fristen for høst af en hovedafgrøde med MFO-græsudlæg. Landbrug & Fødevarer opfordrer 

endnu engang til, at reglerne udformes, så landmændene i disse områder kan foretage en hensigts-

mæssig landbrugsdrift på linje med landmænd i den øvrige del af Danmark. 

 

Landbrug & Fødevarer håber, at Landbrugsstyrelsen vil tage alle bemærkningerne i dette høringssvar 

i betragtning ved udarbejdelsen af den endelige bekendtgørelse.  

 

I er meget velkomne til at kontakte os for uddybende spørgsmål. 
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