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Journalnummer: 20-1221-000001 

Høring om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

grundbetalingsordningen m.v. 

 

Landbrugsstyrelsen har sendt en række ændringer til bekendtgørelse om direkte støtte til 

landbrugere efter grundbetalingsordningen (grundbetalingsbekendtgørelsen) i høring. Landbrug & 

Fødevarer har følgende bemærkninger til de foreslåede ændringer: 

 

Betalingsrettighedernes værdi (§ 25, stk. 4) 

Landbrug & Fødevarer er meget optaget af, at der skabes økonomisk stabilitet og forudsigelighed 

for erhvervet. Derfor er det meget positivt, at Landbrugsstyrelsen foreslår, at 

betalingsrettighedernes værdi for 2020 og 2021 opretholdes.  

 

Det fremgår af høringsnotatet, at det dog er under hensyn til vedtagelsen af EU’s budget for 2021 til 

2027. Hertil skal Landbrug & Fødevarer bemærke, at det er vigtigt, at der vedtages et ambitiøst 

landbrugsbudget for den kommende periode, og at der er balance mellem størrelsen på budgettet 

og de krav der stilles til landmanden.  

 

Yderligere vil Landbrug & Fødevarer gøre opmærksom på, at der nu er kommet en politisk aftale 

mellem Europa-Parlamentet og Rådet om overgangsforslaget, hvor det fremgår, at de kommende 

regler for EU’s landbrugspolitik først vil træde i kraft fra 2023. Derfor vil der efter al sandsynlighed 

blive endnu et overgangsår i 2022. Landbrug & Fødevarer opfordrer også her til, at der skabes 

økonomisk kontinuitet for erhvervet ved at fortsætte med de nuværende værdier af 

betalingsrettighederne. 

 

På nuværende tidspunkt er systemet for betalingsrettigheder lukket for overdragelser til 2021. Dette 

er blandt andet begrundet i uvished om betalingsrettighedernes værdi for 2021. Landbrug & 

Fødevarer regner derfor med, at systemet bliver åbnet for overdragelser igen snarest muligt efter, 

at denne bekendtgørelsesændring er udstedt. 

 

Ø-støtte (§ 57 stk. 1) 

Det fremgår af høringsnotatet, at der i 2020 afsættes 200.000 EUR mindre til Ø-støtte end sidste år. 

Begrundelsen herfor er, at der siden notificeringen af Ø-støtte per 1. august 2019 er taget en 

politisk beslutning om at overføre 7 pct. af midlerne i fra de direkte betalinger til 

landdistriktsprogrammet, og det har i den forbindelse ikke været muligt at ændre på andelen af 

midler, der afsættes til Ø-støtte. 

 

Der er i år søgt om udbetaling af ø-støtte til ca. 40.000 ha. Derfor betyder en reduktion af det 

samlede beløb til ø-støtte en nedjustering af støttesatsen i størrelsesordenen 37 kr. per ha. 
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Af hensyn til sikring af økonomisk kontinuitet og forudsigelighed for de landmænd der modtager Ø-

støtte, mener Landbrug & Fødevarer, at EU-Kommissionen burde tillade en justering af andelen af 

støtte, der anvendes til Ø-støtte, som følge af den ændrede beslutning om at overføre 7 pct. af 

midlerne til landdistriktsprogrammet. Det er ikke tilfredsstillende, at efterfølgende beslutninger på 

denne måde påvirker de støttebeløb, der er afsat til ordningen.  

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at der også i lyset af Covid19 er blevet forøgede 

muligheder for senere notificering af afsatte støttebeløb til forskellige ordninger. Landbrug & 

Fødevarer opfordrer derfor Landbrugsstyrelsen til endnu en gang at undersøge, om det er muligt at 

ændre det afsatte beløb til ordningen. 

 

Definition af brak (§ 2 stk. 1, nr. 5) 

Ingen bemærkninger. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Landbrug & Fødevarer forventer, at 

grundbetalingsbekendtgørelsen for 2021 kommer i høring igen på et senere tidspunkt i forhold til 

justering af øvrige regler for den direkte støtte.  

 

Landbrug & Fødevarer vil i den forbindelse gøre opmærksom på det politiske ønske om, at 

slagtepræmien øges med ca. 65 mio. kr. som kompensation for reduktionerne i 

betalingsrettighedernes værdi i forbindelse med betalingsrettighedssagen og som følge af den 

svære situation som slagtekalveproducenterne befinder sig i som følge af Covid19.  

 

Landbrug & Fødevarer vil også gerne gentage ønsket om, at der til 2021 kommer forbedringer i 

reglerne for så vidt angår fristen for høst af hovedafgrøden, når arealet anvendes til MFO-

græsudlæg i korn, jf. bekendtgørelsens § 44, stk. 2.  Landbrug & Fødevarer har blandt andet i 

høringssvaret til grundbetalingsbekendtgørelsen sendt til Landbrugsstyrelsen den 3. december 

2019 bemærket følgende:  

 

”Som Landbrug & Fødevarer har påpeget flere gange tidligere giver EU-reglerne mulighed for en 

væsentlig mere enkel og fleksibel håndtering af høstfristen end den nuværende.  

 

Ifølge EU-reglerne må MFO-græsudlæg ikke destrueres eller sprøjtes i en periode på 8 uger efter 

høst. Samtidig stiller EU-reglerne krav om, at den fysiske kontrol skal være gennemført før 

landbrugsstøtten, kan udbetales. Følges EU-lovgivningen kan landmanden vente med at høste 

marken til starten af oktober. Så længe landmanden høster mere end 8 uger før den 1. december, 

kan den fysiske kontrol gennemføres inden udbetalingerne af landbrugsstøtten begynder. På den 

måde vil der reelt stort set ikke være landmænd, der vil mærke de regler, der ligger bag, og der er 

ikke nogen som behøver at bekymre sig om, hvorvidt græsudlægget kan tælle med som MFO i det 

pågældende år.  

 

Derudover skal opfyldelsen af EU-reglen, dvs. at græsudlægget ikke må destrueres og sprøjtes i 

minimum 8 uger efter høst gælde på markniveau, og uden at landmanden behøver at indberette, 

hvornår marken høstes. Det bør være muligt at detektere dette via satellitbilleder, så landmanden 

ikke generes med krav om indberetning. Det er allerede den metode, Landbrugsstyrelsen anvender 

for MFO-græsudlæg i majs. Så det bør være muligt også at anvende den for græsudlæg i korn.” 

 

I ovennævnte høringssvar fra Landbrug & Fødevarer, er der også en række bemærkninger 

vedrørende blandt andet MFO-erstatningsarealer, håndtering af omskifteligt vejrlig, kontrolkrav til 

MFO-efterafgrøder, frister for etablering af MFO-efterafgrøder og force majeure. Landbrug & 
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Fødevarer har et stort ønske om, at disse betragtninger tages med i Landbrugsstyrelsens arbejde 

med at udforme bekendtgørelsens regler for 2021. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 
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