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Få hurtigere udbetaling af miljøbetinget
tilskud og omlægningstilskud
4. Beskaffenhed på dine arealer
2. Manglende tilkendegivelse af om
betingelserne er opfyldt
Når du indberetter dine tilsagnsarealer, skal du
oplyse, om betingelserne på dine
tilsagnsarealer er opfyldt. Det gør du i
Fællesskemaet på siden ”Udbetaling af tilskud
– Miljø- og økologitilsagn”, hvor du også
påfører dine marker med tilsagnstype og
udløbsdato.

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet en liste,
der viser nogle af de typiske problemer, vi ofte
ser, når landmænd indberetter marker med
miljøbetinget tilskud og omlægningstilskud.
Læs punkterne igennem og se, hvordan du kan
fremskynde udbetaling af dine tilskud.

1. Manglende tilsagnstype og udløbsår
Alle tilsagnsarealer skal indberettes med
tilsagnstype og udløbsår.
Deler du eksempelvis et tilsagnsareal i to eller
flere delarealer, skal du huske at skrive
tilsagnstype og udløbsår ved den/de nye
tilsagnsarealer. Gør du ikke det, er vi nødt til at
sende en høring for at få bekræftet, om
marken skal beholdes i tilsagn, eller om den
skal bortfaldes. Hvis det er din hensigt at
opsige tilsagnet for et areal, kan du skrive det
til os i Fællesskemaet.

Fremskynd udbetalingen og undgå
tilbagebetaling
Når du ansøger om udbetaling af tilskud for
dine tilsagn om miljøbetinget tilskud og
omlægningstilskud, er der en række forhold,
du skal være opmærksom på. Ellers kan du
risikere at skulle betale hele eller dele af
dine tilskud tilbage.

3. Uoverensstemmelse mellem det
indtegnede areal og tilsagnslag i
Internet Markkort
Som en del af din ansøgning om udbetaling
skal du hvert år indtegne dine marker med
tilsagn om miljø- og økologitilskud.
Mangelfuld indtegning kan betyde, at du ikke
modtager årets udbetaling og kan medføre
bortfald og tilbagebetaling af hele eller dele af
dit tilsagn.
Det er derfor vigtigt, at der er
overensstemmelse mellem dit tilsagn og din
indtegning af dine marker.

Du har pligt til at oplyse, hvis der er arealer,
som ikke kan leve op til tilsagns- eller
udbetalingsbetingelserne.
Når vi behandler din ansøgning om udbetaling,
bruger vi Internet Markkortet og luftfotos til at
vurdere arealernes tilstand. Hvis vi ser noget,
vi vurderer ikke kan opfylde betingelserne for
udbetaling, fx. en sø eller en klynge af træer,
sender vi et høringsbrev. Det kan du undgå,
hvis du i forbindelse med din indberetning
oplyser os om eventuelle arealer eller
fradragsarealer, der ikke lever op til kravene.

5. Salg og bortforpagtning af arealer
uden producentskifte

Du finder omlægningstidspunktet for dine
marker i den årlige ”Statusrapport for
økologisk jordbrugsproduktion”, som bliver
sendt til dig fra NaturErhvervstyrelsens Center
for Jordbrug.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte enheden Produktion i Center for
Arealtilskud på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail
arealtilskud@naturerhverv.dk.

Et tilsagn om miljøbetinget tilskud og
omlægningstilskud knytter sig til det specifikke
areal, der oprindeligt blev givet tilsagn til. Ved
et producentskifte forpligter erhverver sig
derfor til at opfylde betingelserne i tilsagnet.
Hvis tilsagnet ikke overdrages til den nye ejer
eller forpagter, bortfalder tilsagnet, og du vil
modtage et krav om tilbagebetaling for
tidligere udbetalt tilskud.

Hvis du mener, at der er fejl i vores
registrering af dit tilsagn og dets placering,
skal du kontakte enheden Produktion
i Center for Arealtilskud.

Du kan læse mere om reglerne for
producentskifte i ”Vejledning om 5-årige miljøog økologiordninger samt miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger 2013” på vores
hjemmeside www.naturerhverv.dk.

Sæt dig grundigt ind i reglerne
Da hver tilskudsordning har sine særlige
betingelser, er det vigtigt, at du giver dig tid
til at sætte dig ind i reglerne for netop dine
tilsagnsordninger.

Husk at tjekke, at du har indberettet dine
marker med tilsagn til omlægningstilskud med
det rigtige omlægningsår og måned.

Hvis ét eller flere af dine tilsagnsarealer
overgår til en anden ejer eller forpagter, skal
du være opmærksom på, at tilsagnet skal
overdrages til erhverver.

Som en del af vores sagsbehandling af din
ansøgning sender vi dig et høringsbrev, hvis
der er uoverensstemmelse mellem din
indtegning af dit areal og vores registrering af
dit tilsagn.

Desuden kan en mangelfuld ansøgning give
længere sagsbehandlingstid, da vi først skal
kontakte dig for at få de manglende
oplysninger.

6. Forkert omlægningstidspunkt på
økologiske marker

Du finder reglerne i ”Vejledning om tilsagn
til 5-årige miljø- og økologiordninger samt
miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
2013” på vores hjemmeside
www.naturerhverv.dk og i brevet du fik,
da tilsagnet blev givet.

En korrekt udfyldt ansøgning giver hurtig
udbetaling
Det er vigtigt, at du udfylder din ansøgning så
fyldestgørende som muligt. Hvis en ansøgning
ikke er udfyldt korrekt, skal vi kontakte dig pr.
brev, før vi kan fortsætte med sagsbehandlingen.
Det giver en forlænget sagsbehandlingstid og
dermed også forsinkelse af udbetalingen af
tilskud.

