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1. Status ansøgningsrunden 2015 

Vi har 28 sager på grundbetalingen, der ikke er afsluttede. Disse sager håndholdes, og vi arbejder på at få 

dem afsluttet hurtigst muligt. Det er ikke teknisk muligt at lave rateudbetalinger på de sidste sager.  

På økologisk arealtilskud er 88 % af udbetalingssagerne sagsbehandlet. På pleje af græs- og naturarealer er 

75,4 % klar til udbetaling. For begge ordninger er målsætningen at udbetale alle sager inden september, og vi 

arbejder mod at udbetale så tidligt som muligt. På miljøbetinget tilskud har vi sagsbehandlet 96,8 % af de 

nye tilsagn. 

    

2. Status ansøgningsrunden 2016 

Da ansøgningsfristen, 21. april 2016, udløb, havde vi modtaget 39.937 fællesskemaer. Det er ca. 1200 færre 

fællesskemaer end i 2015. Dette tilskriver vi den strukturelle udvikling. Vi har sendt 4.615 

kortgrundlagsbreve og 106 overlapsbreve.  

 

Ventetiden i vores kundevejledning var de sidste 3 uger af ansøgningsrunden på under 1. minut. 

  

Erhvervet ønsker, at det skal være muligt for kundevejledningen af oprette fejlmeldinger for dem, når de 

ringer ind. Vi undersøger mulighederne.  

 

3. Tast selv-service og IMK 

Vi oplevede desværre forskellige it-fejl mod ansøgningsrundens afslutning. Fejlene havde en anden karakter 

end tidligere år og var på netværk- og databaseniveau. Tast selv-service har isoleret set haft en rigtig god 

performance.  

 

Erhvervet ønsker, at vi har færre planlagte opdateringer i ansøgningsperioden. Der skal lægges 

sikkerhedsopdateringer på systemet løbende, men vi kigger på, om der kan skæres i antallet af 

servicevinduer.  

    

4. Genoptagelse af ansøgninger med græsarealer  

Dialogen med EU-kommissionen har resulteret i, at vi kan genoptage ansøgninger fra 2005-2015, både hvor 

vi har givet afslag til græsarealer, og hvor landmændene har undladt at søge efter vores vejledning. Det er en 

forudsætning, at landmanden fra 2008 til 2014 har søgt arealstøtte mindst én gang. Vi udsendte en nyhed 

efter dette møde, hvor vi mindede om muligheden for at indsende en blanket og få genoptaget sin ansøgning. 

Læs nyheden her: 

 

Husk fristen, hvis du skal have landbrugsstøtte med tilbagevirkende kraft 

 

5. Kommunikation 

Vi fortalte om de nyheder, der er på vej, og tilføjede et behov for faglige nyheder om brak, slåning og 

efterafgrøder. Derudover blev vi enige om at udsende en nyhed om de udfordringer, der er for kunder, der 

benytter både deres CPR- og CVR-nummer, når de søger arealstøtte, og en nyhed om fristerne for etablering 

af blomsterbrak. Læs nyheden om blomsterbrak her: 

 

Når du ikke at så blomsterbrak inden 30. april, kan du ændre afgrødekoden til slåningsbrak 

 

Nyhed om overdragelse af ikke-aktive landbrugere afventer direktionsbeslutning.  

http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/husk-fristen/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=husk-fristen-hvis-du-skal-have-landbrugssttte-med-tilbagevirkende-kraft-&cHash=392c161fac17c32cbfa373d04ed16b81
http://naturerhverv.dk/nyheder-og-presse/nyheder/nyhed/nyhed/naar-du-ikke-at-saa-blomsterbrak-inden-30-april-kan-du-aendre-afgroedekoden-til-slaaningsbrak/?utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail&utm_campaign=nr-du-ikke-at-s-blomsterbrak-inden-30-april-kan-du-ndre-afgrdekoden-til-slningsbrak&cHash=be5ce97487927df159e06d1890ca26ae


 

6. Eventuelt  

  
 
Næste møde i Teknikergruppen bliver et heldagsmøde onsdag den 8. juni kl. 10-16  


