
 

 

NaturErhvervstyrelsens Landbrugsseminarer 2015 

 

I slutningen af januar 2015 holder NaturErhvervstyrelsen tre seminarer for landbrugskonsulenter og 
landmænd. På møderne vil deltagerne høre om nyt i forhold til ansøgningsrunden 2015, dvs. 
information om de nye muligheder for arealstøtte efter landbrugsreformen, nyt i Fællesskema og 
IMK. 

NaturErhvervstyrelsen har altid sat pris på den gode dialog med deltagerne og håber, at deltagerne også 
i 2015 vil komme hjem med oplysninger, som kan være til hjælp i ansøgningsrunden 2015.    

Der vil være plads til mellem godt 200 til 250 personer hvert sted. 

Hvor og hvornår 
Seminarerne vil blive afholdt følgende steder: 

Den 27. januar 2015 på Comwell Rebild Bakker (plads til ca. 200 pers.) 
Den 28. januar 2015 på Comwell Kolding (plads til godt 250 pers.) 
Den 29. januar 2015 i Ringsted Kongrescenter (plads til godt 250 pers.) 

Alle seminarerne varer fra kl. 8.30 til ca. 17.00 og inkluderer morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. 

Emner på dagsordenen 
I lyset af den nye landbrugsreform vil NaturErhvervstyrelsen fortælle om dennes indflydelse på 
ansøgningsrunden 2015. Vi vil fortælle nyt om Tast selv-service og  Internet Markkort. Vi vil komme ind 
på den nye grundbetaling, grønne krav, fx miljøfokusområder (MFO), krav om aktiv landbruger, unge 
landbrugere, ø-støtte, betalingsrettigheder, økologi- og  miljøtilsagn og efterafgrøder.  

For at få det fulde udbytte af dette års seminarer, forudsættes det, at man som minimum har sat sig ind 
i emnerne via NaturErhvervstyrelsens faktaark, som kan findes på www.naturerhverv.dk/grundbetaling. 

Der er i programmet afsat god tid til at stille spørgsmål, møde kollegaer og få en snak med en 
medarbejder fra NaturErhvervstyrelsen. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort her på 
hjemmesiden medio januar 2014 

Tilmelding 
Tilmelding til seminarerne sker online og efter først til mølle princippet. Gå ind på www.naturerhverv.dk 
fra den 1. december og tilmeld dig. Sidste frist er 15. januar – eller så længe der er plads. 

Kontakt 
Har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, må du meget gerne kontakte Ellen Danvig på 
telefonnummer  2524 5421 eller via e-mail: eda@naturerhverv.dk. 
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